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1. Inledning
1.1. Problembakgrund
En aktieägare kan tillskjuta kapital och investera i ett bolag på ett flertal olika sätt. Ett
första steg torde vara själva aktieteckningen. Behöver bolaget senare ytterligare kapital
kan kapitalanskaffning ske genom att befintliga aktieägare tillför kapital som ersättning
för nyemitterade aktier. Vidare kan aktieägarna tillskjuta ytterligare kapital i form av
”traditionella” fordringar eller aktieägartillskott, vilket kan vara antingen villkorat eller
ovillkorat.

Vilken finansieringsform som väljs får olika konsekvenser för såväl aktieägare som
företag. Det får olika konsekvenser vad avser redovisningen av det anskaffade kapitalet,
vilket innebär att val av finansieringsform även får effekter på balansräkningen. Val av
finansieringsform kan även medföra olika skattemässiga konsekvenser vid en framtida
avyttring av fordringen, aktierna eller aktieägartillskottet.

Den kanske mest påtagliga skillnaden mellan om en aktieägare väljer att finansiera ett
bolag med ett ovillkorat eller ett villkorat aktieägartillskott istället för nyteckning av
aktier i samband med en nyemission är vilka konsekvenser som uppstår om företaget,
dvs. mottagaren av kapitalet, senare kommer att upplösas genom konkurs eller
likvidation. Har aktieägaren valt det senare alternativet, att genomföra en nyemission,
anses aktierna avyttrade i samband med att bolaget upplöses genom konkurs eller
likvidation.1 Det innebär i sin tur att aktieägaren får avdrag för den förlust som uppstår.
Väljer aktieägaren att tillskjuta kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott kommer
tillskottets nominella belopp att inräknas i omkostnadsbeloppet för själva aktierna.2
Eftersom aktierna anses avyttrade i samband med en konkurs kan det sägas att
aktieägaren, om än indirekt, även i denna situation kan utnyttja den förlust han gör på
det tidigare lämnade aktieägartillskottet.

Väljer aktieägaren däremot att finansiera bolaget med ett villkorat aktieägartillskott3 är
det osäkert om han kan utnyttja den förlust han gör på det lämnade tillskottet.
Anledningen härtill är för det första att ett villkorat tillskott är ämnat att återbetalas,
varför det inte räknas in i omkostnadsbeloppet för aktierna. Det innebär att det
avgörande för om tillskottsgivaren skall kunna utnyttja den förlust han gör på det
tillskjutna beloppet är om det villkorade tillskottet skall anses vara ett finansiellt
instrument, värdepapper med IL:s terminologi, vilket är osäkert och omdiskuterat.
Kvalificerar det som ett sådant anses nämligen även det avyttrat i samband med konkurs
eller likvidation, vilket följaktligen inte är fallet om det inte skulle kvalificera. Denna
osäkerhet kan resultera i att aktieägaren kan ha ett intresse av att omvandla sitt
villkorade aktieägartillskott till ett ovillkorat sådant.

Frågan om hur en omvandling av ett villkorat aktieägartillskott till ett ovillkorat dito
skall beskattas har ännu inte varit föremål för prövning av Regeringsrätten, varför den
valda problemställningen är mycket aktuell.

                                                
1 IL 44:7,8
2 IL 44:14
3 Ett aktieägartillskott kan vara villkorat på en rad olika sätt, se närmare nedan under 2.4.
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1.2. Problemformulering
En första reflektion är att en omvandling av ett villkorat aktieägartillskott inte borde
medföra någon form av skattemässiga konsekvenser i samband med själva
omvandlingen. Vid närmare eftertanke är det kanske inte så självklart att så skall vara
fallet, varvid utgångspunkten måste vara att det är möjligt att omvandla ett villkorat
aktieägartillskott till ett ovillkorat. I annat fall saknar det betydelse vilka
skattekonsekvenser som skulle kunna inträda. Den första frågan som jag ställer mig är
således om det är möjligt att omvandla ett villkorat tillskott till ett ovillkorat.

Enligt vad som har framkommit ovan skulle ett incitament att företa en omvandling vara
att ”säkra ett avdrag” om det mottagande bolaget löper risk att försättas i konkurs.
Anledningen till att detta kan sägas vara incitamentet att företa en omvandling är den
osäkerhet som råder beträffande frågan huruvida ett villkorat aktieägartillskott skall
betraktas som ett finansiellt instrument/värdepapper, eller inte. Svaret på denna fråga
avgör om tillskottet skall anses avyttrat i samband med att det mottagande bolaget
försätts i konkurs. Bör ett villkorat tillskott anses vara ett finansiellt
instrument/värdepapper? Om övervägande skäl talar för att så bör vara fallet, innebär
det att det saknas incitament att företa en omvandling? Är det ovan presenterade
incitamentet det enda, eller finns det fler som skulle motivera en omvandling även om
det villkorade aktieägartillskottet bör anses vara ett finansiellt instrument/värdepapper?
Vilka skulle de kunna vara?

Antag att det finns ytterligare incitament att företa en omvandling, varför en sådan
genomförs. Innebär omvandlingen att det nya ovillkorade aktieägartillskottet med
automatik skall belöpa på samma nominella belopp som det villkorade? Om inte, vilken
skulle anledningen vara till att det ovillkorade aktieägartillskottet inte skulle belöpa på
samma belopp? Kan svaret på den frågan vara huruvida en omvandling medför att det
villkorade aktieägartillskottet skall anses avyttrat i förening med att tillskottsgivaren gör
att nytt ovillkorat aktieägartillskott? Kan ett skäl till att det villkorade tillskottet skall
anses avyttrat vara att omvandlingen kan medföra att tillskottsgivaren kan komma att
uttagsbeskattas? Om det villkorade tillskottet skall anses avyttrat inställer sig följande
frågor. Till vilket värde skall avyttring anses ha skett? Vilket värde skall det nya
ovillkorade aktieägartillskottet belöpa på?

Avslutningsvis ställer jag mig frågan på vilka sätt en återbetalning av ett villkorat
aktieägartillskott kan säkerställas. Har val av metod härför någon betydelse för övriga
frågor?

1.3. Syfte
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i ovanstående frågor utreda de
skattemässiga konsekvenserna av en omvandling av ett villkorat aktieägartillskott till ett
ovillkorat.

1.4. Avgränsningar
Jag kommer i denna uppsats inte behandla frågan om, och på vilka grunder, en
omvandling av ett villkorat aktieägartillskott skulle kunna medföra att antingen
aktieägarna i det mottagande bolaget eller bolaget som sådant skulle kunna komma att
gåvobeskattas.
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Jag kommer vidare inte att diskutera gränsdragning mellan ett lån och ett
aktieägartillskott. När jag nedan kommer att tala om villkorade aktieägartillskott avses
enbart sådana som är villkorade gentemot övriga aktieägare. Detta för att undvika
problematiken att det skulle kunna uppstå oklarheter om ett villkorat aktieägartillskott
verkligen kvalificerar för ett sådant, eller om det istället borde klassificeras som ett lån.

I kapitel fyra, där jag diskuterar huruvida en omvandling av ett villkorat tillskott skulle
kunna föranleda uttagsbeskattning, kommer jag enbart att behandla huruvida en
omvandling generellt sett kan utlösa uttagsbeskattning. Jag kommer inte att behandla i
vilken utsträckning det skulle kunna finnas undantag för uttagsbeskattning.

1.5. Metod
Det saknas i princip såväl doktrin som rättsfall som behandlar min problemställning.
Ämnet har knappt berörts tidigare. Självklart finns det en rad rättsfall som behandlar
olika problem med aktieägartillskott, men jag har inte funnit några som specifikt
behandlar min frågeställning. Det har fått till följd att jag har arbetat utifrån olika teser
som jag har testat på min frågeställning. Det har i sin tur inneburit att jag har varit
tvungen att hämta vägledning från andra områden som antingen sekundärt eller indirekt
har berört mina frågeställningar.

De främsta källorna har dock varit Prytz/Tamm, Tillskott utan aktieteckning, och RSV:s
skrivelse, Några frågor rörande skattemässig behandling av vissa slag av fordringar
m.m. vilket kan sägas även inkludera Gäverths ståndpunkter, eftersom han är en av
undertecknarna av skrivelsen.

Mot denna bakgrund består min frågeställning av en rad osäkra parametrar, varför
rättsläget måste sägas vara mycket oklart. Det innebär i sin tur att min avsikt med denna
uppsats inte är att fastslå rättsläget, utan snarare att ge ett förslag på vilka
beskattningskonsekvenser en omvandling av ett villkorat aktieägartillskott till ett
ovillkorat dito, enligt min mening, torde kunna medföra.

1.6. Terminologi
Ett kapitaltillskott kan lämnas av ett flertal parter. Det är således inte en rätt som är
förbehållen aktieägarna i ett bolag, även om det torde vara vanligast förekommande att
det är just de som lämnar ett tillskott, därav namnet aktieägartillskott. Det innebär att
termen kapitaltillskott kanske ger en mer rättvisande bild av företeelsen.4 Det får i denna
uppsats i princip sägas vara en utgångspunkt att en tillskottsgivare tillika är, eller
kommer att bli, aktieägare i det bolag som mottager kapitalet, eftersom en omvandling
av ett tidigare lämnat villkorat tillskott till ett ovillkorat i annat fall inte kan bli aktuellt.
Termerna aktieägartillskott och tillskott används parallellt i denna uppsats utan att
någon åtskillnad i sak är åsyftad.

1.7. Disposition
I kapitel två presenterar jag rättsfiguren aktieägartillskott närmare. Där belyser jag tex.
vilka metoder som finns för att säkra återbetalningen av ett villkorat aktieägartillskott,
vilket är av betydelse för den kommande framställningen. I detta introduktionskapitel
diskuteras även skillnader i den bolagsrättsliga respektive skatterättsliga behandlingen
av ett villkorat aktieägartillskott, något som är av stor betydelse för uppsatsen.

                                                
4 Lindskog, Om kapitaltillskott, JT 1992-93, s. 828
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I nästa kapitel, kapitel tre, ger jag en grundläggande presentation av vilka incitament
som kan finnas att företa en omvandling. Jag har medvetet valt att göra denna
framställning omfattande, eftersom jag anser det vara av stor vikt att de olika incitament
som finns är en viktigt utgångspunkt för resterande del av uppsatsen. Dessutom anser
jag att det är viktigt att framhäva att det finns incitament att genomföra en omvandling
även om det villkorade tillskottet skall anses vara ett finansiellt instrument/värdepapper,
vilket även diskuteras i detta kapitel.

I kapitel fyra behandlas huruvida en omvandling av ett villkorat tillskott kan medföra att
uttagsbeskattning kan aktualiseras.

Frågan om uttagsbeskattning kan aktualiseras är vidare av vikt för att avgöra om en
omvandling av ett villkorat tillskott skall resultera i att det lämnade villkorade tillskottet
skall anses avyttrat, vilket i sin tur kan utlösa kapitalvinstbeskattning. Den sitsnämnda
problematiken behandlas i kapitel fem. Utlöses kapitalvinstbeskattning torde
tillskottsgivaren i de flesta fall att göra en kapitalförlust. Hur denna kapitalförlust bör
behandlas diskuteras även i detta kapitel.

I det avslutande kapitlet, kapitel sex, sammanfattar jag mitt arbete och mina slutsatser.
Jag har även presenterat en sammanfattning av respektive kapitel löpande i arbetet.
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2. Aktieägartillskott
2.1. Allmänt
Det saknas skrivna regler om aktieägartillskott såväl inom skatterätten som inom
bolagsrätten, vilket har medfört att regler om hur denna rättsfigur skall behandlas har
utarbetats och utvecklats främst i rättspraxis. Det kan i sin tur medföra att behandlingen
av aktieägartillskotten kan vara förenad med svårigheter. Finansieringsmetoden, som
syftar till att öka aktiebolagets tillgångar utan att öka dess skulder,5 blev heller inte
föremål för reglering eller kommentarer vid den översyn av aktiebolagets
kapitalanskaffning som Aktiebolagskommittén nyligen har genomfört, SOU 1997:22.
Detta kan förefalla något märkligt, då aktieägartillskott torde vara en tämligen vanlig
finansieringsform, eftersom den innebär att bolagets nettobehållning ökar med en
mindre kapitalinsats än vad som hade krävts vid genomförande av en nyemission.6
Följande exempel illustrerar detta.

Antag att ett bolags aktiekapital är 200 000 och att det finns en total balanserad
förlust på 150 000. Det innebär att bolagets egna kapital, EK, uppgår till 50 000.
För att täcka förlusten krävs således att bolaget tillförs 150 000. Väljer
aktieägarna att tillföra det erforderliga kapitalet i form av ett aktieägartillskott
krävs endast 150 000 för att aktiekapitalet återigen skall vara till fullo täckt.
Väljer de däremot att genom en nyemission anskaffa kapitalet krävs det att
emissionen genomförs till en överkurs på 150 000. Beloppet skall först föras till
överkursfonden och kan sedan användas för att täcka förlusten.

2.2. Villkorat respektive ovillkorat
Ett aktieägartillskott kan, som ovan redan påpekats, vara antingen ovillkorat eller
villkorat. Det första alternativet innebär att kapital tillskjuts utan något slags förbehåll
om återbetalning, möjligen dock i samband med bolagets upplösning. Det räknas in i
omkostnadsbeloppet för själva aktierna.7 Ett villkorat aktieägartillskott lämnas däremot
mot något slags förbehåll om återbetalning av kapitalet.8

Vad är egentligen avgörande för om ett tillskott skall anses vara ett ovillkorat eller ett
villkorat sådant? Det torde inte finnas något generellt korrekt svar på denna fråga.
Omständigheterna i det enskilda fallet är vara avgörande. Eftersom ett villkorat tillskott
är konstruerat på ett sådant sätt att tillskottsgivaren någon gång i framtiden skall erhålla
kapitalet åter, torde det förutsätta någon form av avtal som reglerar denna fråga mellan
tillskottsgivaren och övriga aktieägare.9 Avsaknaden av ett dylikt avtal talar för att
tillskottet skall anses vara ovillkorat.

Det förefaller mig således som om en generell utgångspunkt är att tillskottet skall anses
vara ett ovillkorat dito, eftersom ett sådant tillskjutande inte kräver ytterligare en
rättshandling i form av upprättande av ett slags avtal som reglerar återbetalningen.
Tillskottet presumeras så att säga vara ovillkorat och förekomsten av ett avtal som
reglerar återbetalning av det tillskjutna kapitalet bryter denna presumtion. Det torde

                                                
5 Rodhe, Något om aktieägartillskott, Balans, 2/81
6 Thorell, Skattefrågor vid villkorade tillskott, Studier i Skatterätt
7 IL 44:14
8 Prytz/Tamm, Tillskott utan aktieteckning, s. 46 f
9 Att tillskottet måste vara villkorat gentemot aktieägarna hänger samman med att det, om det är villkorat
gentemot bolaget, förmodligen kommer att betraktas som ett lån. Problematiken med denna gränsdragning
kommer dock inte att behandlas inom ramen för denna uppsats.
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därvid sakna betydelse om ett dylikt avtal träffas muntligen eller skriftligen, vilket
enbart är av betydelse i bevishänseende.

Rent principiellt ser jag inte något skäl till att det måste anses vara ett krav att ett avtal
som reglerar återgången av kapitalet måste föreligga redan vid tidpunkten för själva
tillskjutandet. Inget borde hindra att tillskottsgivare och övriga aktieägare i efterhand
träffar en sådan överenskommelse, sett ur ett civilrättsligt perspektiv

Det måste enligt min mening betyda att frågan om det går att omvandla ett redan lämnat
villkorat tillskott till ett ovillkorat dito skall besvaras jakande. För att det skall vara
möjligt att genomföra omvandlingen krävs det således enbart att tillskottsgivare och
övriga aktieägare upphäver ett tidigare ingånget avtal som reglerar hur och när
återbetalning av kapitalet skall ske. Det skulle dock kunna vara skattemässigt
ogynnsamt, vilket diskuteras närmare nedan.

Avslutningsvis skall något kort nämnas om formerna för ett tillskjutande. Ett tillskott,
oaktat om det är ett villkorat eller ett ovillkorat, kan ske i olika former. Den mest
vanliga torde vara att det sker genom en kontant inbetalning.10 Det kan emellertid även
lämnas i annan form tex. genom att sakvärden tillförs bolaget. Genom NJA 1988 s 620
är det även klartlagt att ett tillskott kan ske genom att aktieägarna utfäster sig att betala
ett visst belopp. Detta under förutsättning att tillskottsgivarna är betalningsdugliga för
beloppet och att utfästelsen är oåterkallelig.

Slutligen skall det nämnas att när en aktieägare företar transaktioner med sitt företag
genom att tex. förvärva något till överpris är det möjligt att mellanskillnaden, dvs.
skillnaden mellan den avtalade köpeskillingen och marknadsvärdet på den förvärvade
egendomen, kan komma att omklassificeras till ett tillskott. Som exempel härpå kan
nämnas ett fall från 1999 där just det belopp, som ansågs överstiga vad egendomen
senare kom att inbringa när bolaget sedermera sålde egendomen vidare, kom att
betraktas som ett ovillkorat aktieägartillskott.11

2.3. Syfte respektive fördel med ett tillskott
Det vanligast förekommande syftet med ett aktieägartillskott torde vara att läka en
bristande täckning av aktiekapitalet för att undanröja ett hot om tvångslikvidation enligt
ABL 13:2.12 Ur bolagsrättslig synvinkel, sett ur det mottagande bolagets perspektiv,
saknar det betydelse om tillskottet skall anses vara ovillkorat eller villkorat, eftersom det
i de allra flesta fall skall redovisas mot eget kapital i det mottagande bolaget.13 Är syftet
att läka aktiekapitalet kommer således detta syfte att uppnås oavsett om kapitalet lämnas
som ett ovillkorat eller ett villkorat tillskott.

Ur ett perspektiv är det självklart av betydelse även för det mottagande bolaget om fråga
är om ett ovillkorat eller ett villkorat tillskott. Rör det sig om ett villkorat dito, skall
kapitalet någon gång betalas tillbaka till tillskottsgivaren. Det innebär i sin tur att
beloppet kommer att lämna bolaget, se vidare nedan under 2.4 om återbetalning av ett
villkorat tillskott.

                                                
10 Prytz/Tamm, s. 56
11 RÅ 1999 not 227
12 Prytz/Tamm, s. 54
13 Redovisningsrådets akutgrupp, Redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott
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Fördelen med finansieringsformen är att den kan genomgöras tämligen snabbt och
formlöst, vilket kan ha en avgörande betydelse i en situation där en tvångslikvidation är
nära förestående.

Exemplet ovan under 2.1 visar även att det för att undanröja ett likvidationshot är en
mindre krävande kapitalanskaffningsform än tex. genomförande av en nyemission till
överkurs. Ett dylikt förfarande är även mer tidskrävande och måste genomföras enligt
föreskrifterna i ABL.

Även om det egna kapitalet inte måste höjas för att undanröja ett hot om
tvångslikvidation, genomförs tillskott för att öka det egna kapitalet. Tillskott som
genomförs i en liknande situation går under benämningen soliditetstillskott och
genomförs tex. inför en förestående affärssatsning eller som ett led i att höja
kreditvärdigheten.14

Vidare kan ett tillskott genomföras som ett första led i en fondemission eller nyemission
till underkurs.15 Dessutom kan tillskott användas inom koncerner för att fördela om
förmögenhetsmassan, vilket får till följd att de juridiska personer som ingår i koncernen
kan uppvisa en liknande soliditetsställning.16 Ett sådant förfarande torde underlättas i en
koncern med en tämligen koncentrerad ägarstruktur.

2.4. Återbetalning av ett villkorat tillskott
Enligt vad jag har konstaterat ovan krävs det ett avtal mellan tillskottsgivaren och övriga
aktieägare som reglerar återbetalningen av kapitalet för att tillskottet skall kvalificera
som ett villkorat sådant. Tillskottsgivaren och övriga aktieägare kan i princip utforma
avtalet om återbetalning helt fritt så att det passar parternas önskemål. Avtalsfriheten
torde enbart begränsas av ABL:s tvingande regler, tex. kapitalskyddsreglerna.17 I
doktrinen diskuteras främst tre olika metoder för att säkra återbetalningen av det
tillskjutna kapitalet.

Den första och förmodligen mest vanligt förekommande metoden är en avtalsklausul,
enligt vilken tillskottsgivaren skall erhålla betalt ur disponibla vinstmedel.18 Den
tillskottsgivande aktieägaren har därmed dels en förtur till utdelning framför andra
aktieägare, dels har han rätt att påfordra att utdelning sker.19 Denna reglering av
återbetalningen av det tillskjutna kapitalet brukar kombineras med ett röstbindningsavtal
mellan samtliga aktieägare, enligt vilket övriga aktieägare förbinder sig att på framtida
bolagsstämmor rösta för återbetalning av tillskottet. Denna reglering innebär således att
återbetalningen kommer att vara underkastad reglerna i ABL om vinstutdelning och
kapitalanvändning. Det betyder vidare att det måste finnas fritt EK enligt fastställd
balansräkning som täcker kapitalet samt att försiktighetsregeln måste beaktas.

I detta sammanhang anser jag det vara intressant att fundera kring följande
frågeställningar. När ett tillskott sker för att täcka bundet EK kan det även innebära en
ökning av fritt EK, under förutsättning att tillskottet belöper på ett nominellt belopp som

                                                
14 Prytz/Tamm, s. 54
15 Kedner, Former för koncerninterna vinstöverföringar,s. 55
16 Kedner,s. 89
17 ABL 12:1, 2
18 Prytz/Tamm s. 65
19 Rodhe, Något om aktieägartillskott, Balans 2/81
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överstiger den uppkomna bristen. Ett tillskott kan även resultera i en ökning av fritt EK
om kapitalet tillförs i annat syfte än att täcka en kapitalbrist. Det tillskjutna beloppet äts
då inte först upp av en kapitalbrist, utan får direkt verkan mot det fria EK. Hur förhåller
sig detta kapital, som alltså utgör fritt EK, till återbetalningsrätten? Aktualiseras den i en
sådan situation?

Lindskog menar att tillskottsmedel som förs till fritt EK inte grunder någon
rätt/skyldighet till återbetalning.20 När återbetalning skall ske ur disponibla vinstmedel
innebär det emellertid inte enbart att det är uppkommen vinst, utan även fritt EK, enligt
ABL 12:2 som kan delas ut. I princip vore det således mer korrekt att säga att hela
bolagets fria kapital skall, eller kan, användas till återbetalning. I det enskilda fallet
torde detta dock vara en fråga om tolkning av det mellan tillskottsgivaren och övriga
aktieägare ingångna avtalet om återbetalning.

Huruvida återbetalningsrätten aktualiseras, vilket även kan uttryckas som en fråga om
vilket kapital som skall bilda utgångspunkt för bedömningen, hör även till viss del
samman med frågan om vid vilken tidpunkt återbetalningsrätten aktualiseras. Lindskog
menar att det i första hand är själva syftet med tillskottet som avgör detta. Det borde,
enligt min mening, innebära följande. Om en aktieägare tillskjuter kapital vid en
tidpunkt när det inte är fråga om att rädda bolaget undan ett hot om tvångslikvidation,
vilket innebär att det redan före själva tillskjutandet finns full täckning för det bundna
EK, kan det inte vara rimligt att återbetalningsrätten skall aktualiseras så snart det finns
fria vinstmedel. Det skulle, i en dylik situation, innebära att återbetalningsrätten
respektive skyldigheten att verka för en återbetalning skulle uppstå i princip i samma
ögonblick som tillskottet tillskjuts. Det leder i sin tur enbart till en snabb rundgång av
kapitalet, vilket inte kan vara meningen. Det måste därför anses som rimligt att
återbetalningsrätten respektive skyldigheten att verka för en återbetalning förvisso
inträder när fria vinstmedel uppvisar att det finns tillräckligt kapital som täcker
tillskottets nominella belopp, men att denna bedömningen måste göras med bortseende
av det nominella belopp som tillskottet belöper på. Själva tillskottet skall således inte
inräknas i kapitalunderlaget. Har aktieägaren däremot tillskjutit kapital för att säkra det
bundna EK, torde det vara rimligare att hävda att återbetalning kan påfordras så snart det
finns fria vinstmedel. Vid den tidpunkt det i en sådan situation finns fria vinstmedel som
täcker tillskottets nominella belopp, har tillskottet redan tjänat sitt syfte. Det föreligger
således inte något behov av att behålla kapitalet i bolaget av den anledningen, vilket
skulle motivera att innehavaren av återbetalningsrätten bör kunna påfordra betalning så
snart tillskottets nominella belopp inryms inom bolagets fria kapital.21

En annan metod för att säkra återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet är att
den tillskjutande aktieägaren avtalar med övriga aktieägare om återbetalning ur deras
personliga förmögenhetsmassa. Detta tillvägagångssätt konstituerar således ett slags
personlig villkorad fordran på en eller flera aktieägare.22 Metoden innebär vidare att
bolaget, dvs. mottagaren av tillskottet, inte kommer att påverkas av en återbetalning,
eftersom beloppet aldrig kommer att lämna bolaget. Återbetalningen av tillskottet
kommer därmed att lyftas bort från de bolagsrättsliga reglerna.

                                                
20 Lindskog, Om kapitaltillskott, JT 1992-93, s. 838
21 För en diskussion om det är en förutsättning att hela beloppet återbetalas på en gång, se nedan under
3.3.2.3
22 Prytz/Tamm, s. 67 f
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En tredje metod för att säkra återbetalningen av lämnade kapitaltillskott är att
tillskottsgivaren enligt avtal med övriga aktieägare erhåller en begränsad del av deras
aktierätt. Härigenom erhåller tillskottsgivaren en begränsad rätt till framtida
utdelningar.23 En dylik konstruktion skulle kunna löpa risk att strida mot det sk.
splittringsförbudet.24 Utan att gå närmare in på innebörden av detta förbud, kan följande
kort sägas. Splittringsförbudet tar sikte på att en akties verkningar inte kan splittras i
förhållande mot bolaget. Det borde, enligt min mening, inte kunna likställas med att en
aktieägare förbinder sig att, enligt ett obligationsrättsligt avtal, vidareövarlåta den rätt
till beslutad utdelning som han har erhållit genom sitt aktieinnehav till någon annan
part, detta oaktat om denna part tillika är aktieägare, eller inte.

2.5. Bolagsrättslig respektive skatterättslig behandling av ett villkorat tillskott
Enligt vad som har redogjorts för ovan omfattas en återbetalning av ett villkorat tillskott
av ABL:s regler om vinstutdelning och kapitalanvändning. Inom skatterätten behandlas
en återbetalning rent principiellt sett, om inte särskilda omständigheter i det enskilda
fallet talar för annat, som en återbetalning av en skuld.25 RR framhåller även att det
förhållande att någon bindande förpliktelse att återbetala tillskottet inte uppkommer för
det mottagande bolaget förrän bolagsstämman har fattat ett beslut om återbetalning inte
medför att återbetalningen av ett tillskott skulle behandlas på annat sätt. Det ger således
vid handen att ett villkorat tillskott skatterättsligt alltid är att betrakta som en fordran,
även för tid innan beslut har fattats om återbetalning.

Vidare har det i rättspraxis slagits fast att en avyttring av aktierna och det villkorade
tillskottet betraktas som två separata och av varandra oberoende avyttringar.26 En åsikt
som i detta sammanhang förekommer i doktrinen är att om en aktieägare avyttrar
tillskottet, men inte själva aktierna, skulle den eventuella kapitalförlust som uppkommer
vid avyttringen av tillskottet inte vara avdragsgill, eftersom den inte är definitiv.27

Tillskottet finns enligt denna ståndpunkt fortfarande, om än indirekt, kvar hos säljaren i
dennes bolag. Han har fortfarande kontroll över om och när en återbetalning skall ske
till innehavaren av det villkorade tillskottet. Detta torde i sin tur medföra att ett dylikt
argument enbart kan vara aktuellt att framföra i ett enmansaktiebolag, eftersom säljaren
i andra fall inte kan sägas kontrollera bolaget och därmed inte heller återbetalningen av
tillskottet.

Prytz/Tamm hävdar att det måste sägas att själva försäljningsavtalet även konstituerar en
förpliktelse för den säljande parten att verka för att återbetalning av tillskottet sker, när
det finns utdelningsbara medel i bolaget som förslår härtill.28 Det innebär i sin tur att
säljaren i princip genom avtalsbrott skulle se till att någon återbetalning inte kommer till
stånd. Prytz/Tamm menar att kravet på definitiv förlust inte kan sättas så högt, vilket jag
helt instämmer i.

                                                
23 Prytz/Tamm, s. 68
24 För en närmare diskussion om splittringsförbudet, se tex. Sandström, Hembud och lösningsrätt vid
övergång av aktier, s. 4
25 RÅ 85 1:10
26 RÅ 85 1:10, RÅ 1988 ref 65 och RÅ 1988 not 567
27 Algotsson, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, SN, 1993 s. 587 f
28 Prytz/Tamm, s. 69 f
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Enligt min mening kan ytterligare kritik framföras mot ståndpunkten att kapitalförlusten
inte skulle vara definitiv. För det första utgör bolaget och tillskottsgivaren två helt skilda
skattesubjekt. Det faktum att ett belopp som motsvarar en eventuell framtida
återbetalning av tillskottet finns kvar i bolaget, kan således inte på något sätt likställas
med att det finns kvar hos säljaren. Bolaget och säljaren måste betraktas helt oberoende
av varandra.

För det andra visar ovannämnda rättspraxis att en avyttring av aktierna och tillskottet  de
facto skall behandlas var för sig. Det borde innebära att den ena förlusten inte kan sägas
vara beroende av den andra, eller för den delen beroende av huruvida den andra
avyttringen verkligen har genomförts.

Vidare kan det inte hävdas att aktieinnehavaren på något sätt skulle berikats till följd av
avyttringen av tillskottet, vilket möjligtvis skulle kunna ha haft betydelse för
bedömningen om han har gjort en definitiv förlust. Kapitalet finns i det andra
skattesubjektet, bolaget, och kommer att lämna bolaget vid en framtida återbetalning av
tillskottet.

2.6. Sammanfattning
Eftersom det saknas skrivna regler om aktieägartillskott inom såväl bolagsrätten som
skatterätten har de regler, som ändock kan sägas finnas, utvecklats i rättspraxis. Det har
bland annat inneburit att ett tillskott behandlas olika inom bolagsrätten respektive
skatterätten.

Ett aktieägartillskott kan vara antingen villkorat eller ovillkorat. Det förra förutsätter
någon form av avtal mellan den tillskjutande aktieägaren och övriga som reglerar frågan
när och hur tillskottsgivaren skall erhålla det tillskjutna kapitalet åter. Den vanligaste
metoden torde vara att tillskottsgivaren skall erhålla betalt om och när det mottagande
bolaget har utdelningsbara medel som täcker tillskottets nominella belopp. Det innebär
att en sådan återbetalning kommer att vara underkastad reglerna i ABL om
vinstutdelning och kapitalanvändning.

Den kanske mest påtagliga skillnaden mellan om tillskottet är ett villkorat eller ett
ovillkorat dito är att ett ovillkorat tillskott räknas in i omkostnadsbeloppet för själva
aktierna. Det är inte fallet med ett villkorat tillskott. Det betraktas skatterättsligt som en
fordran, eftersom tillskottsgivaren skall erhålla kapitalet åter.

Den vanligaste syftet med ett tillskott, oaktat om det är ett villkorat eller ett ovillkorat
sådant, torde vara täcka EK för att bolaget skall undvika en tvångslikvidation enligt
ABL 13:2. Men eftersom aktieägartillskott är en finansieringsform som kan genomföras
tämligen snabbt och informellt, förekommer det givetvis att aktieägarna tillför bolaget
kapital i form av aktieägartillskott även om det mottagande bolaget inte befinner sig i en
krisliknande situation.
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3. Incitament att omvandla
3.1.Inledning
Som tidigare har framförts kan en aktieägare välja att finansiera sitt företag på en rad
olika sätt. Den kanske mest påtagliga skillnaden mellan om en aktieägare väljer att
finansiera ett bolag med ett ovillkorat eller ett villkorat aktieägartillskott istället för
nyteckning av aktier i samband med en nyemission är vilka konsekvenser som uppstår
om företaget, dvs. mottagaren av kapitalet, senare kommer att upplösas genom konkurs
eller likvidation. Har aktieägaren valt det senare alternativet, att genomföra en
nyemission, anses aktierna avyttrade i samband med att bolaget upplöses genom
konkurs eller likvidation.29 Det innebär i sin tur att aktieägaren får avdrag för den förlust
som uppstår.

Väljer aktieägaren att tillskjuta kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott kommer
tillskottets nominella belopp att inräknas i omkostnadsbeloppet för själva aktierna.30

Eftersom de anses avyttrade i samband med en konkurs kan det sägas att aktieägaren,
om än indirekt, även i denna situation kan utnyttja den förlust han gör på det tidigare
lämnade aktieägartillskottet. Väljer aktieägaren däremot att finansiera bolaget med ett
villkorat aktieägartillskott är det osäkert om han kan utnyttja den förlust han gör på det
lämnade tillskottet. Anledning härtill är att eftersom ett villkorat tillskott skall
återbetalas och därmed är att skatterättsligt betraktas som en fordran kommer det inte att
inräknas i omkostnadsbeloppet för själva aktierna. Det innebär att en avyttring av själva
aktierna, som resulterar i en kapitalförlust, inte kommer att inbegripa det belopp som
tillskottsgivaren tillskjutit i form av ett villkorat tillskott. En avyttring av aktierna
resulterar enbart i att tillskottsgivaren och tillika aktieägaren kan utnyttja den förlust han
gör på själva aktieinnehavet. Den förlust som han kommer att göra på det lämnade
villkorade tillskottet till följd av att det mottagande bolaget försätts i konkurs kommer
härvid inte att beaktas. Det innebär i sin tur att det avgörande för huruvida
tillskottsgivaren skall erhålla avdrag för den eventuella förlust han skulle göra på det
lämnade villkorade tillskottet blir beroende av själva tillskottets karaktär och status.
Anses det villkorade tillskottet kvalificera som ett finansiellt instrument, värdepapper
med IL:s terminologi, anses även det avyttrat i samband med att det mottagande bolaget
upplöses genom konkurs eller likvidation.31 Skulle det däremot inte kvalificera som ett
sådant omfattas det inte av denna reglering, varför ett e contrario slut av reglerna i
kapitel 44, IL, ger vid handen att den förlust som tillskottsgivaren skulle göra på det
villkorade tillskottet vore att betrakta som en icke avdragsgill kapitalförlust.

För att inte riskera att förlusten inte skulle vara avdragsgill kan tillskottsgivaren välja att
avyttra det villkorade tillskottet. Den förlust som härigenom skulle realiseras skulle
förmodligen vara avdragsgill, vilket även har bekräftats genom rättspraxis.32 Den enda
möjligheten att  vägra avdrag för en förlust synes vara att företa en skatterättslig
genomsyn.33

Den osäkerhet som råder beträffande avdragsrätten medför emellertid att det är
intressant att ställa sig frågan vilka incitament det kan finnas att företa en omvandling.

                                                
29 IL 44:7,8
30 IL 44:14
31 IL 44:7,8
32 Kammarrätten i Sundsvall, dom i mål nr. 3002-1997
33 Huruvida detta skulle vara möjligt och på vilka grunder en genomsyn skulle göras, kommer inte att
behandlas inom ramen för denna uppsats.
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3.2. Konkurshot i det mottagande bolaget-det huvudsakliga incitamentet
Väljer tillskottsgivaren av någon anledning, han vill exempelvis undvika risken för en
skatterättslig genomsyn, att inte avyttra det villkorade tillskottet kan han ha ett intresse
av att omvandla sitt villkorade aktieägartillskott till ett ovillkorat sådant. Ett sådant
intresse torde främst aktualiseras om det kan antas att en konkurs är nära förestående i
det mottagande bolaget. Det innebär i sin tur att det kan sägas att ett incitament att företa
en omvandling är just själva osäkerheten och oklarheten om huruvida det villkorade
tillskottet skall anses vara ett finansiellt instrument/värdepapper och därmed även
avyttrat i samband med en konkurs. Den fördel som tillskottsgivaren skulle uppnå med
en omvandling i en dylik situation är att det lämnade tillskottet efter omvandlingen
skulle räknas in i omkostnadsbeloppet för själva aktierna, vilka skulle anses avyttrade i
samband med att det mottagande bolaget försätts i konkurs.34 Vidare skulle
tillskottsgivaren uppnå den förmånen att han ”sparar” en kvotering. Skulle
tillskottsgivaren välja alternativet att avyttra det villkorade tillskottet, skulle den förlust
som därvid skulle uppstå först kvoteras till 70% innan ett avdrag skulle kunna göras.35

Skulle han dessutom välja att avyttra aktierna, skulle även den genom denna avyttring
uppkomna förlusten först kvoteras till 70% innan ett avdrag skulle kunna göras. Detta
följer av att avyttringen av aktierna och avyttringen av det villkorade tillskottet, i
enlighet med vad jag har framfört ovan under 2.5 skall betrakas som två av varandra
oberoende avyttringar.36 Den sistnämnda kvoteringen förutsätter att det är fråga om
avyttring av icke marknadsnoterade aktier. Skulle så inte vara fallet, skulle den
uppkomna förlusten vara fullt avdragsgill.37 Det medför i sin tur att det är viktigt att
klargöra hur stor del av köpeskillingen som är hänförlig till tillskottet respektive till
aktierna om dessa avyttras vid samma tidpunkt och kanske till samma köpare. Genom
att räkna in tillskottet i omkostnadsbeloppet kommer den förlust som uppstår vid
avyttringen av det villkorade tillskottet att kvoteras samtidigt som förlusten på själva
aktierna. Till följd härav kan det således hävdas att tillskottsgivaren sparar en kvotering
på att företa en omvandling.

Jag vill emellertid påpeka att det kan finnas incitament att företa en omvandling även i
andra situationer än den nu nämnda. Ett exempel kan vara följande. Antag att såväl
omkostnadsbeloppet som marknadsvärdet för aktierna är 75 000. Antag vidare att
omkostnadsbeloppet för det villkorade tillskottet är 25 000, vilket även är dess
marknadsvärde. Väljer aktieägaren och tillika innehavaren av tillskottet att avyttra såväl
aktierna som tillskottet kommer han varken att göra en kapitalvinst eller en
kapitalförlust på någon av avyttringarna. Väljer han däremot att först omvandla det
villkorade tillskottet till ett ovillkorat kommer det nominella belopp som det nya
ovillkorade tillskottet kommer att belöpa på att inräknas i omkostnadsbeloppet för
aktierna. Det skulle i detta exempel innebära att aktierna skulle ha ett omkostnadsbelopp
på 100 000. Det innebär i sin tur att avyttringen av aktierna kommer att resultera i en
kapitalförlust på –25 000. Den förlust som uppstår vid avyttringen kan användas till
kvittning av kapitalvinster. Kan kapitalförlusten användas för kvittning kan det sägas att
förlusten verkligen har ett värde på 25 000, eftersom den kan utnyttjas fullt ut. Saknas
det däremot kvittningsbara kapitalvinster, kommer kapitalförlusten först att kvoteras till

                                                
34 IL 44:14, 44:8
35 IL 48:24
36 RÅ 85 1:10
37 IL 44:23
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70% innan den är avdragsgill. Det innebär att värdet på förlusten i en dylik situation kan
sägas vara det avdrag som den berättigar till. Värdet av avdraget är dess marginaleffekt.

Incitamentet att företa en omvandling i den nu beskrivna situationen är således att
aktieägaren och tillika tillskottsgivaren har för avsikt att avyttra aktierna. Han kan
genom att först företa en omvandling av det villkorade tillskottet erhålla ett avdrag som
är av större värde. Detta kan vara av särskilt intresse om tillskottsgivaren och tillika
aktieägaren egentligen inte avser att avyttra aktierna, utan avyttring enbart syftar till ett
realisera en kapitalförlust. Aktierna vänds således enbart för att framkalla förlusten.
Genom att kombinera denna vändning med att först företa en omvandling av det
villkorade tillskottet till ett ovillkorat får vändningen ännu bättre effekt.38

3.3. Betydelsen av om ett villkorat tillskott kvalificerar som ett finansiellt
instrument/värdepapper
3.3.1. Allmänt
I detta sammanhang skall det även påpekas att den ekonomiska fördelen med att företa
en omvandling i den ovan nämnda situationen även kan sägas vara beroende av
huruvida det villkorade tillskottet skall anses vara ett finansiellt
instrumentet/värdepapper eller inte. Värdet av en omvandlingen torde bli olika beroende
på hur denna fråga skall besvaras. Antag till att börja med att det skall anses utgöra ett
finansiellt instrument/värdepapper. Det skulle innebära att en eventuell förlust skulle
vara avdragsgill efter en kvotering till 70%. Värdet av omvandlingen är, enligt vad jag
har beskrivit ovan, då själva kvoteringen som tillskottsgivaren sparar. Det ekonomiska
värdet av transaktionen kan således sägas vara 30% av den kapitalförlust som uppstår.
Om det villkorade tillskottet däremot inte skall anses utgöra ett finansiellt instrument
kommer värdet av omvandlingen att vara högre. Genom att företa en omvandling kan
värdet av omvandlingen sägas vara 100% av den kapitalförlust som en avyttring av det
villkorade tillskottet skulle ha resulterat i. Om omvandlingen inte hade företagits skulle
avdraget nämligen inte ha kunnat utnyttjas över huvud taget.

Vilken effekt en företagen omvandling kommer att få är således beroende av huruvida
ett villkorat tillskott skall anses vara ett finansiellt instrument/värdepapper. Svaret på
denna fråga är även avgörande för huruvida det villkorade tillskottet skall anses avyttrat
i samband med att det mottagande bolaget upplöses genom konkurs eller likvidation.
Detta blir i sin tur avgörande för om tillskottsgivaren skall erhålla avdrag för den
eventuella kapitalförlust som han skulle göra i samband med att det mottagande bolaget
upplöses.39 Hur förhåller det sig härmed? Är ett villkorat tillskott att betrakta som ett
finansiellt instrument, värdepapper med IL:s terminologi?

Den doktrin och de rättsfall som behandlar denna problematik utgår från begreppet
finansiellt instrument, vilket har sin förklaring i att lagstiftningen för tid innan den
senaste reformen innehöll detta begrepp. Jag avser därför nedan att först diskutera
huruvida ett villkorat aktieägartillskott bör kvalificera som ett finansiellt instrument för

                                                
38 En förutsättning för detta exempel är att det mottagande bolaget är ett större bolag, vars aktiekurs inte
påverkas av omvandlingen. Skulle aktiekursen påverkas positivt i motsvarande mån kommer inte den
eftersträvade effekten att uppnås.
39 Detta framgår av IL 44:7,8. I sistnämnda paragrafen uttalas att ”ett värdepapper skall anses avyttrat om
det företag som gett ut det försätts i konkurs [...]”. I tidigare lydelse återfanns begreppet finansiellt
instrument istället för värdepapper.
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att sedan kommentera lagtextens nuvarande lydelse och se om denna har inneburit
någon förändring.

3.3.2. Bör ett villkorat tillskott anses kvalificera som ett finansiellt instrument?
3.3.2.1. Skall ett finansiellt instrument vara avsett för omsättning eller är det tillräckligt
att det kan vara föremål för omsättning?
Den skatterättsliga innebörden av uttrycket finansiellt instrument är mycket oklar, trots
att det förekommer i en rad bestämmelse om beskattning av kapitalvinster och
kapitalinkomster.40 En anledningen härtill är att begreppet finansiellt instrument varken
har en civilrättslig eller skatterättslig enhetlig och entydig definition. När ordet används
i författningstext sker det oftast i rubriker och andra sammanhang, där det inte behöver
ges en bestämd innebörd.

Termen finansiellt instrument infördes i skatterätten, närmare bestämt i SIL, i samband
med 1990 års skattereform. Införandet skedde utan att begreppet gavs en enhetlig
definition. Av förarbetena till denna lagstiftning framgår det att termen finansiellt
instrument är hämtat från civilrätten. Det skall i detta sammanhang dock påpekas att
lagstiftaren avsett att begreppet finansiellt instrument skall anses ha en vidare
omfattning i skattelagstiftningen än vad som gäller civilrättsligt.41 Det innebär således
att om det kan sägas att ett villkorat tillskott civilrättsligt skulle kvalificera som ett
finansiellt instrument, kvalificerar det med automatik som ett sådant även skatterättsligt.
I förarbeten till SIL framkommer även hur lagstiftaren vid införandet av det
skattemässiga begreppet finansiellt instrument har tolkat den civilrättsliga innebörden av
begreppet.

Begreppet finansiellt instrument är nytt för skattelagstiftningen. Det är hämtat
från den terminologi som används av värdepapperskommittén. I betänkandet
Värdepappersmarkanden i framtiden (SOU 1989:72, del 2 sid. 298 f) anges att
med ett finansiellt instrument avses alla typer av fondpapper och andra
rättigheter eller förpliktelser avsedda för handel på
värdepappersmarknaden.[...]Även om aktier i framtiden kommer att finnas i ett
värdepapperslöst system, omfattas de av begreppet finansiellt instrument. Även
andra instrument som inte har omdelbar riskkapitalförsörjningskaraktär, tex.
optioner, omfattas av begreppet.42

Det nu framförda skulle kunna ha den innebörden att ett instrument måste vara avsett för
handel på en värdepappersmarkand för att kvalificera som ett finansiellt instrument. Det
skulle i sin tur kunna innebära att det skulle kunna hävdas att ett villkorat
aktieägartillskott inte skulle kvalificera som ett finansiellt instrument. En aktieägare
tillskjuter med största sannolikhet inte ett villkorat tillskott med det syftet att det skall
vara föremål för handel på en värdepappersmarknad.

Det kan emellertid inte anses att det är en nödvändig förutsättning att instrumentet skall
vara avsett att handlas med för att det skall kvalificera som ett finansiellt sådan. Ett
sådant generellt krav skulle innebära att de flesta aktier i ett fåmansaktiebolag inte

                                                
40 Se tex. RSV: skrivelse, Några frågor rörande skattemässig behandling av vissa slag av fordringar
m.m.
41 Näringslivsutskottets betänkande 1990/91: NU37, s. 5
42 Prop. 1989/90:10, s. 722
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skulle kvalificera som finansiella instrument, eftersom syftet med dessa inte torde vara
att de skall vara föremål för handel på en värdepappersmarknad.

Även förarbeten till Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ger uttryck
för att ett sådant generellt krav inte kan uppställas. I förarbetena till nu nämnda lag
uttalas att med uttrycket värdepapper avses en handling som tillförsäkrar innehavaren en
viss rättighet som vanligen kan omvandlas i pengar.43 Även om det i detta uttalande
talas om värdepapper och den skatterättsliga diskussionen ovan tar sikte på termen
finansiellt instrument anser jag det vara av intresse och betydelse i detta sammanhang,
eftersom det anses klarlagt att begreppet finansiellt instrument är något vidare än
begreppet värdepapper.44 Det innebär att vad som gäller för ett värdepapper med
automatik även gäller för begreppet finansiellt instrument.

Det ovanstående uttalandet torde enbart innebära att instrumentet skall kunna vara
föremål för omsättning för att det skall kvalificera som ett finansiellt sådant. Det
avgörande torde sålunda vara att instrumentet är av ett sådant art och slag att det kan
omsättas, inte om det är avsett att vara föremål för omsättning.

Skulle det avgörande kriteriet för en bedömningen vara om instrumentet är avsett att
omsättas innebär det att bedömningen kommer att ske i varje enskilt fall. Att
bedömningen skulle göras på ett sådant sätt kan varken anses önskvärt eller tilltalande.
Hur skulle en bedömning göras? Skulle det tex. räcka med att det finns en möjlighet att
under en begränsad tid överlåta instrumentet? Under hur lång tid skulle det vara möjligt
att överlåta instrumentet för att det skulle kvalificera som ett finansiellt instrument? Kan
ett sådant instrument över huvud taget anses vara avsedd för omsättning? Vilken
bedömning skulle göras vad gäller aktier, vars innehavare har hembudsskyldighet? En
dylik aktie är försedd med rådighetsinskränkningar, varför det skulle kunna hävdas att
den inte kan vara avsedd att omsättas på en allmän värdepappersmarknad. Skulle det
innebära att en sådan aktie inte skulle kvalificera som ett finansiellt instrument?

Ett sådant resultat kan inte vara rimligt. Det torde vidare innebära att det avgörande
kriteriet borde vara om instrumentet över huvud taget är av sådant slag att det kan vara
föremål för omsättning, oaktat särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Det torde
även innebära att kravet på överlåtbarhet bör sättas tämligen lågt och generellt. Mot
denna bakgrund kan det, enligt min mening, inte anses tvivelaktigt att ett villkorat
tillskott skulle kvalificera som ett finansiellt instrument.

Det kan sålunda konstateras att ett villkorat tillskott, åtminstone det teoretiska, kan vara
föremål för omsättning. Det innebär vidare att det kan sägas att, åtminstone så här långt,
ett villkorat tillskott kvalificerar som ett finansiellt instrument. Skulle det finnas något
argument som skulle kunna ändra på detta?

                                                
43 Prop. 1990/91:142, s.85
44 se tex. Rutberg, Beskattning av värdepapper, s. 30f.
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3.3.2.2. Är det villkorade tillskottet utgivet?
Det skulle kunna sägas att det skulle vara nödvändigt att ett instrument är utgivet av det
mottagande företaget för att det skall kunna vara föremål för omsättning och därmed
kvalificera som ett finansiellt instrument. Frågan om huruvida ett villkorat tillskott skall
anses utgivet av det mottagande bolaget och vilken innebörd som ordet utgivet bör ges
har även betydelse för om det villkorade tillskottet skall anses avyttrad i samband med
att det mottagande bolaget upplöses genom konkurs.45

Vilken innebörd uttrycket utgivet bör ges har diskuterats i ett kammarättsavgörande från
Göteborg. Fråga var om en fordran skulle vara tvungen att vara fysiskt manifesterad i ett
skuldebrev för att fordringsägaren skulle erhålla avdrag för en kapitalförlust när
gäldenären likviderades.46 Fordringens existens var i målet oomtvistad. Kammarrätten
vägrade avdrag med motiveringen att fordringen inte representerats av något (min
kursivering) som kunde vara ett finansiellt instrument.

Domen synes innebära att manifestation torde vara en förutsättning för att instrumentet
skall anses utgivet, vilket i sin tur skulle vara en förutsättning för att erhålla avdrag. Det
kan dock inte anses vara korrekt att tolka lagtextens lydelse som om ett generellt krav
skulle föreligga om att instrumentet skall vara manifesterat i en handling för att det skall
anses utgivit.47 Pålsson motiverar detta med att aktier och liknade rättigheter existerar
utan fysisk manifestation, men anses likväl kvalificera som finansiella instrument, vilket
är en uppfattning som jag delar.

Det verkar sålunda rimligare att uttrycket skall tillskrivas en ren språklig funktion.
Genom att uttrycket används i lagtexten har lagstiftaren velat framhäva att det för
avdragsrätt krävs att det är den ursprunglige gäldenären (utgivaren) som försätts i
konkurs.48

Vid en samlad bedömningen anser jag att ett villkorat aktieägartillskott bör kvalificera
som ett finansiellt instrument. Det uppfyller kraven på att vara utgivet. Enligt vad jag
har kommit fram till ovan kan det inte vara ett krav att instrumentet skall vara avsett att
vara föremål för handel för att det skall betraktas som ett finansiellt instrument. Det
avgörande borde istället vara att instrumentet är av sådan art och sådant slag att det kan
vara föremål för omsättning, vilket ett villkorat tillskott kan vara.

Det är emellertid inte en oomtvistad ståndpunkt att ett villkorat tillskott skall betraktas
som ett finansiellt instrument. Det främsta argumentet mot att betrakta ett villkorat
aktieägartillskott som ett finansiellt instrument, förutom vad som ovan har framkommit,
är att det inte är en skuld för det mottagande bolaget för tid innan bolagsstämman har
fattat beslut om återbetalning.49 Jag avser nedan att diskutera hållbarheten i detta
argument.

                                                
45 Anledningen härtill är att det i lagtexten uttalas att ett värdepapper anses avyttrat om det företag som
gett ut det försätts i konkurs [...], IL 44:8
46 Kammarätten i Göteborg, dom i mål nr. 3764-1995
47 Pålsson, Behöver det finansiella instrumentet stämmas?, SN 1996, s. 527 ff.
48 Gäverth, Det finansiella instrumentet förblir ostämt?, SN 1999, s. 725f.
49 Den främste förespråkaren för detta argument är Gäverth, se ovan. Eftersom han är en av
undertecknarna till RSV:s skrivelse, Några frågor rörande skattemässig behandling av vissa slag av
fordringar, återfinns denna ståndpunkt även där.
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3.3.2.3. Argumentet att det villkorade tillskottet inte är en skuld i det mottagande
bolaget
Gäverth och RSV menar att en tillskottsgivare inte har rätt till avdrag för den eventuella
förlust som tillskottsgivaren skulle göra till följd av att det bolag som har mottagit
tillskottet upplöses genom konkurs. RSV motiverar denna sin ståndpunkt med att det
villkorade tillskottet inte utgör en fordran för tid innan bolagsstämman i det mottagande
bolaget har beslutat om återbetalning. Eftersom det, enligt RSV, inte kan vara att anse
som en fordran, kan det än mindre vara att betrakta som ett finansiellt instrument. Det
borde innebära att om beslut har fattats om återbetalning, borde det villkorade tillskottet
vara att betrakta som en fordran och därmed som ett finansiellt instrument. Det borde i
sin tur innebära att den förlust som tillskottsgivaren skulle göra om det mottagande
bolaget försätts i konkurs borde vara avdragsgill.

Det avgörande torde sålunda vara huruvida ett beslut har fattats om återbetalning. Har
detta skett, borde förlusten, även enligt RSV:s resonemang, vara avdragsgill. Detta
föranleder att det är intressant att reflektera något närmare just kring tillvägagångssättet
och förutsättningarna för att ett sådant beslut skall kunna fattas.

Bolagsrättsligt är en återbetalning av ett lämnat villkorat aktieägartillskott att betrakta
som en utdelning, se ovan under 2.5. Utdelningsbeslut fattas på ordinarie bolagsstämma.
Endast fritt EK enligt fastställd balansräkning får delas ut, vilket innebär att det enligt
gällande lagstiftning inte är möjligt att dela ut under året upparbetad vinst.50 Det är dock
möjligt att detta kan komma att ändras. Aktiebolagskommittén föreslår att en
värdeöverföring från bolaget till dess ägare, eller till annan part, skall vara tillåten om
det bundna kapitalet täcks av de bokförda nettotillgångarna direkt efter överföringen.51

Det innebär vidare att det öppnas en möjlighet för att under året upparbetad vinst, med
avdrag för eventuella balanserade förluster, kan delas ut. Det kan vidare öppna för ett
större utrymme för att fatta beslut om återbetalning, eftersom företaget inte är hänvisad
till att fatta beslut om utdelning baserad på en fastställd balansräkning.

Det skulle vidare kunna finnas ytterligare en möjlighet att kringgå dagens regler om att
en fastställd balansräkning måste uppvisa att utdelningsbara medel täcker tillskottets
nominella belopp för att en återbetalning skall kunna aktualiseras. En återbetalning som
egentligen baseras på att under året upparbetade vinstmedel återbetalas skulle
bolagsrättsligt kunna betraktas som en anteciperad utdelning. Transaktionen vore
således att betrakta som en förskottsutdelning.

Anteciperad utdelning accepteras inom såväl bolagsrätten som redovisningsrätten,52

varför det även accepteras skatterättsligt.53

Det nu förda resonemanget blir ännu mer intressant eftersom ett beslut om utdelning
med bolagsrättslig verkan kan fattas på en extra bolagsstämma.54 Ett beslut om
utdelning som har fattats på en extra bolagsstämma är väl giltigt, men klanderbart. Det
måste, enligt min mening, i sin tur innebära följande. Antag att det mottagande bolaget
är ett tämligen litet bolag, där samtliga aktieägare är styrelseledamöter. Kallelse till och
                                                
50 ABL 12:2
51 SOU 1997:168
52 se tex. RÅ 1992 ref 624
53 RÅ 2000 ref 64
54 Penser, SvJT 1953, s 259 f
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genomförande av en extra stämma, där ett beslut om återbetalning fattas, borde kunna
genomföras tämligen snabbt och smidigt. Rör det sig antingen om ett enmansaktiebolag
eller ett bolag med enbart ett fåtal aktieägare, vilka samtliga kanske har tillskjutit
kapital, torde risken för att någon aktieägare skall komma att klandra beslutet vara i
princip obefintlig i en dylik situation. Därmed kan det i ett sådant fall sägas vara
tämligen säkert att ett beslut om återbetalning som har fattats på en extra bolagsstämma
består.

Tillvägagångssättet förutsätter förvisso att bolaget har fritt EK som täcker det nominella
beloppet på tillskottet. I detta sammanhang inställer sig emellertid nästa intressanta
fråga. Är det ett måste att hela det nominella beloppet som tillskottet belöper på
återbetalas på en och samma gång? Jag har inte kunnat finna någon diskussion härom i
doktrinen. Å ena sidan skulle det kunna hävdas att det ligger i sakens natur att det är
hela det nominella beloppet som skall återbetalas på en gång, vilket skulle förklara
avsaknaden av denna diskussion. Å andra sidan, vad kan det finnas för skäl som talar
emot att det skulle vara möjligt med en delåterbetalning? Antag att ett tillskott belöper
på ett viss nominellt belopp, men att enbart viss procent härav ryms inom bolagets
utdelningsbara medel. Jag har svårt att finna argument mot att det fattas ett beslut, enligt
vilket den procent av det nominella beloppet som ryms inom utdelningsbara medel,
återbetalas. Ett dylikt förfarande kan inte anses stå i strid mot varken borgenär-eller
kapitalskyddsreglerna. Vidare skulle inte heller en minoritet av aktieägarna lida skada,
särskilt inte i de fall, där det rör sig om ett enmansaktiebolag, av den enkla anledningen
av det saknas ytterligare aktieägare som kan lida skada. Jag kan inte se att övriga
aktieägare skulle lida skada i andra fall heller.

Skatterättsligt vore ett sådant tillvägagångssätt att betrakta som en delamortering och
bolagsrättsligt som vilken utdelning som helst.55

Sammantaget innebär det ovan sagda att digniteten av argumentet mot att betrakta ett
villkorat tillskott som ett finansiellt instrument med motiveringen att det inte utgör en
skuld i det mottagande bolaget, eftersom ett beslut om återbetalning ännu inte har
fattats, starkt kan ifrågasättas. Argumentet kan inte avfärdas som en inkorrekt
ståndpunkt sett ur ett bolagsrättsligt och redovisningsrättsligt perspektiv.
Tillskottsgivaren och övriga aktieägare, om sådana finns, kan emellertid tämligen lätt
vidtaga åtgärder som får till följd att argumentet inte längre är relevant. Det måste
därmed anses att detta argument vid närmare analys löper stor risk att urholkas. Det
innebär i sin tur att det måste anses att argumentets betydelse är ringa.

Skatterättsligt skulle jag hävda att argumentet är rent felaktigt. RR har i RÅ 1988 ref 65
och 1988 not 567 klargjort att ett villkorat tillskott även för tid innan stämman i det
mottagande bolaget har fattat beslut om återbetalning, skatterättsligt  skall behandlas på
samma sätt som ett villkorat tillskott, där ett beslut om återbetalning har fattats.56 Det

                                                
55 Det skulle i och för sig kunna ifrågasättas huruvida det skulle kunna vara möjligt att fatta ett beslut om
återbetalning av ett villkorat tillskott om en konkurs är tämligen nära förestående i det mottagande
bolaget. Enligt min mening borde detta dock kunna vara möjligt. Ett bolag kan ha bra räntabilitet men
dålig likviditet, vilket kan medföra att bolaget tvingas att försättas i konkurs.
56 I RÅ 1988 ref 65 uttalar Riksskatteverkets nämnd för rättsärende följande, vilket är ett beslut  RR
fastslog utan ändring. ” En konsekvens av att återbetalningsrätten av ett visst aktieägartillskott
skattemässigt behandlas som återbetalning av lån får anses vara att rätten till återbetalning
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innebär att ett villkorat tillskott skatterättsligt alltid är att betrakta som en fordran, vilket
i sin tur borde betyda att den skall anses kvalificera som ett finansiellt instrument,
oavsett om beslut har fattats om återbetalning eller inte. Det förefaller mig högst
märkligt att Gäverth och RSV inte har tagit dessa rättsfall i beaktande.

Enligt min mening tyder den aktuella lagtextens nuvarande lydelse även på detta.

3.3.3. Är ett villkorat tillskott att anse som ett värdepapper enligt IL:s terminologi?
I förarbetena till IL framhålls att det vore olyckligt att behålla termen finansiellt
instrument, eftersom begreppets innebörd inte är helt klar.57 Uttrycket har därför
utmönstrats ur IL. På vissa ställen har lagtexten skrivits om, så att något begrepp inte
behövs. I andra sammanhang återfinns istället begreppen delägarrätt, fordringsrätt,
värdepapper eller tillgång. Har denna lagändring inneburit någon förändring vad gäller
just frågan om avdragsrätt för en förlust som innehavaren av ett villkorat tillskott gör i
samband med att det mottagande bolaget försätts i konkurs?

Begreppet finansiellt instrument har i den lagtext som reglerar frågan om ett villkorat
tillskott skall anses avyttrat när det mottagande bolaget försätts i konkurs ersatts med
uttrycket värdepapper.58

Skattelagskommittén framhåller att någon materiell ändring inte är avsedd. I förarbetena
uttalas vidare att det vore svårt att finna ett annat begrepp än värdepapper som ger
uttryck åt att innebörden är att det skall vara ett samlande uttryck för ett antal
rättigheter.59 Det innebär att uttrycket värdepapper borde omfatta alla slags rättigheter,
så som delägarrätter och fordringsrätter. Det borde i sin tur innebära att ett villkorat
tillskott, skatterättsligt, alltid omfattas av lagtextens ordalydelse. Det saknar sålunda
betydelse om stämman i det mottagande bolaget har fattat beslut om återbetalning för
om det skall kvalificera som ett värdepapper. Den är även för tid innan ett beslut om
återbetalning har fattats att betrakta som ett värdepapper, skatterättsligt. Det innebär
vidare att den anses avyttrad i samband med att det mottagande bolaget försätts i
konkurs.

Det verkar således som om det faktum att begreppet finansiellt instrument har
utmönstrats i IL och i den lagtext som reglerar frågan om ett villkorat tillskott bör anses
avyttrat när det mottagande bolaget försätts i konkurs har ersatts med uttrycket
värdepapper har förstärkt ståndpunkten att det skall anses avyttrat. Om det enligt den
tidigare lagtextens lydelse kunde anses osäkert huruvida det villkorade tillskottet skulle
kvalificera som ett finansiellt instrument och därmed anses avyttrat i samband med
konkurs i det mottagande bolaget, bör den genomförda lagändringen ha medfört att
denna oklarhet har utmönstrats.

Det mesta talar således för att ett villkorat tillskott skall kvalificera som ett värdepapper
och därmed anses avyttrat i samband med att det mottagande bolaget försätts i konkurs.
Finns det ytterligare något argument för att det bör anses avyttrat i en dylik situation?

                                                                                                                                              
skattemässigt skall behandlas som en fordran. Detta får anses gälla även för tid före det bolagsstämman
beslutat av återbetalning.”
57 SOU 1997:22, del 1, s. 363 f.
58 IL 44:8
59 Prop. 1999/2000:2, del 1 s. 512
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3.3.4. Undanröjande av konstlade försäljningar
Att ett villkorat tillskott bör anses avyttrat i samband med att det mottagande bolaget
upplöses genom en konkurs kan även motiveras med att regeln om att aktier skall anses
avyttrade när det bolag som har givit ut aktierna försätts i konkurs, eftersom aktierna då
definitivt förlorar i värde.60 Regleringen motiverades av att lagstiftaren ville undanröja
konstlade försäljningar av aktier, där det utgivande bolaget stod inför en konkurs, till
endast symboliska priser för att framkalla en förlust. På samma sätt som att en aktie
måste betraktas som värdelös om det utgivande bolaget försätts i konkurs, borde även ett
villkorat aktieägartillskott anses vara värdelöst om det mottagande bolaget skulle
försättas i konkurs.

Att ett villkorat tillskott kan sägas bli värdelöst när det mottagande bolaget försätts i
konkurs kan motiveras med att om återbetalning skulle ha skett om och när det
mottagande bolaget har utdelningsbara medel som täcker det nominella beloppet, vilket
innebär att återbetalningen kommer att utgå från det mottagande bolaget, kommer en
återbetalning aldrig att bli aktuell, när bolaget har försatts i konkurs.

Skulle tillskottet inte anses avyttrat när det mottagande bolaget försätts i konkurs ligger
det mycket nära till hands att konstlade försäljningar till symboliska priser kommer att
företas. Att ett dyligt tillvägagångssätt förekommer visar ett kammarrättsavgörande från
1997.61 I det aktuella fallet tillsköt aktieinnehavaren ett villkorat tillskott i november år
1992 och överlät det villkorade tillskottet för en krona i december samma år.
Kammarätten ansåg att eftersom det inte fanns tillräckliga skäl för en skatterättslig
genomsyn, skulle tillskottsgivaren erhålla avdrag på den förlust som han gjorde till följd
av överlåtelsen.

Eftersom lagstiftaren tidigare har velat hindra ett dylikt tillvägagångssätt vad gäller
aktier har jag svårt att se varför lagstiftaren skulle ha ett annat förhållningssätt vad gäller
villkorade tillskott. Det kan knappast anses troligt att lagstiftaren i fall beträffande
villkorade tillskott skulle vilja uppmana till ett förfaringssätt i enlighet med det ovan,
vilket faktiskt torde bli konsekvensen av att ett villkorat tillskott inte skall anses avyttrad
i samband med konkurs i det mottagande bolaget.

3.4. Innebörden av att ett villkorat tillskott bör anses vara ett värdepapper
Den nu förespråkade lösningen, att ett villkorat tillskott skall anses vara ett värdepapper
och därmed omfattas av reglerna i 44:8, innebärande att det anses avyttrat om det
mottagande bolaget försätts i konkurs, känns tilltalande. Det innebär vidare att den
förlust som en tillskottsgivaren gör i samband härmed bör vara avdragsgill. Det finns
egentligen inga skäl till varför ett villkorat tillskott i dessa sammanhang skall behandlas
annorlunda än ett ovillkorat tillskott eller en traditionell fordran. Ett villkorat tillskott
kan betraktas som vilken kapitalanskaffningsform som helst, även om det finns vissa
skillnader jämfört med en regelrätt försträckning. Det kapital som tillskottsgivaren
tillskjuter används i det mottagande bolagets verksamhet på samma sätt som om ett
regelrätt fordringsförhållande hade varit för handen.

Det finns nämligen ett flertal kammarrättsavgöranden som behandlar frågan huruvida en
aktieägares fordran på sitt eget bolag kvalificerar som ett finansiellt instrument. Det

                                                
60 Prop 1991/92:166
61 Kammarrätten i Sundsvall, dom i mål nr. 3002-1997
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förefaller som om en sådan fordran i de flesta fall ansetts vara ett finansiellt instrument,
om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet skulle tala för en annan
bedömning.62 Vad skulle motivera att göra en åtskillnad mellan en ”traditionell” fordran
och ett villkorat aktieägartillskott när det sistnämnda skatterättsligt från tidpunkten för
dess tillskjutande är att betrakta som en fordran?

Att ett villkorat aktieägartillskott bör betraktas och behandlas som vilken
kapitalanskaffningsform som helst stöds t.o.m. av RSV:s egna skrivelser. I 2000 års
Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet uttalas att ”[...] någon
åtskillnad inte bör göras mellan förlust på aktier o.dyl. och andra investeringar.
Investeringen måste dock ha sådan karaktär att det är fråga om en reell och påtaglig
fordran som dessutom ska kunna göras till föremål för någon form av omsättning.[...]63

Det innebär även att skillnaden mellan ett villkorat och ett ovillkorat aktieägartillskott
blir mindre. Självklart återfinns den skillnaden att ett ovillkorat tillskott räknas in i
omkostnadsbeloppet för aktierna, vilket innebär att ett avdrag kan aktualiseras först i
samband med att själva aktierna avyttras, vilket dock är fallet vid en konkurs i det
utgivande bolaget. Ett villkorat tillskott kommer fortsättningsvis att vara ett separat
värdepapper som självständigt kan vara föremål för omsättning. Det innebär att
tillskottsgivaren inte behöver avyttra aktierna för att realisera ett avdrag för det
tillskjutna beloppet.

I ett avseende kommer dock de båda tillskottsformerna att behandlas lika, nämligen i
den situationen, då det mottagande bolaget upplöses genom konkurs. I en sådan
situation kommer tillskottsgivaren att erhålla avdrag och kunna utnyttja den förlust han
gör på det tillskjutna beloppet. Har tillskjutandet skett i form av ett ovillkorat tillskott
realiseras avdragsrätten genom att aktierna anses avyttrade i samband med konkursen
och genom att det ovillkorade tillskottet räknas in omkostnadsbeloppet för aktierna kan
tillskottsgivaren tillgodogöra sig avdraget. Har tillskjutandet däremot skett genom ett
villkorat tillskott, bör detta anses avyttrat i samband med konkursen, vilket innebär att
tillskottsgivaren även i detta fall kan tillgodogöra sig avdraget.

Jag anser att det enbart kan sägas vara positivt att de båda tillskottsformerna i detta
hänseende behandlas lika. Jag motiverar denna min ståndpunkt just med att det inte
borde spela någon roll vilken form som väljs för kapitalanskaffning (ett ovillkorat eller
ett villkorat tillskott), de skattemässiga konsekvenserna borde bli liknande.

Självklart kan det inte hävdas att de båda formerna skall resultera i exakt lika
skattekonsekvenser, just av den anledningen att det de facto rör sig om två olika
tillskottsformer. Någon skillnad måste således finnas, annars kan det inte vara fråga om
två olika former. Frågan om avdragsrätt skall föreligga om det mottagande bolaget
försätts i konkurs är emellertid av sådan vikt att de båda tillskottsformerna i denna
situation bör behandlas lika. I andra situationer är skillnaderna snarare av
periodiseringskaraktär, såtillvida att frågan vid vilken tidpunkt ett avdrag skall erhållas
på en eventuell förlust som en tillskottgivare gör blir beroende av om själva aktierna

                                                
62 Se tex. Kammarrätten i Göteborg, dom i mål nr 1269-1998 och kammarrätten i Stockholm, dom mål nr.
5143-5144-1996
63 RSV, Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet, s. 423
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måste avyttras för att avdraget skall realiseras, eller om det kan ske utan att aktierna
måste avyttras.

Avslutningsvis vill jag även påpeka att i den mån ett villkorat tillskott skall anses
kvalificera som ett finansiellt instrument/ värdepapper är det huvudsakliga incitamentet
att företa en omvandling inte längre ”att rädda ett avdrag”. Incitamentet att företa en
omvandlingen är snarare att ”spara en kvotering”. Det finns således fortfarande
incitament att företa en omvandling, men det huvudsakliga incitamentet är av ett annat
slag, jämfört med om ett villkorat tillskott inte skulle anses kvalificera som ett
finansiellt instrument/värdepapper.

Det får emellertid fortfarande anses osäkert huruvida det skall anses kvalificera som ett
sådant och därmed även anses avyttrat i samband med att det mottagande bolaget
försätts i konkurs. Eftersom frågan ännu inte har varit föremål för prövning av RR är
rättsläget oklart. Denna osäkerhet borde medföra att tillskottsgivare i dag kan ha ett
starkt intresse av att företa en omvandling för att ta det säkra för det osäkra. Det innebär
i sin tur att det är mycket intressant att ställa sig fråga om, och i så fall vilka,
skattemässiga konsekvenser en sådan omvandling skulle kunna medföra.

3.5. Sammanfattning
Det finns incitament att företa en omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat i
en rad situationer. Den kanske mest i ögonfallande situationen är om det mottagande
bolaget befinner sig i en krisliknande situation och det kan antas att det kommer att
försättas i konkurs. Incitamentet att företa en omvandling i en dylik situation är att
aktierna anses avyttrade i samband med att det mottagande bolaget försätts i konkurs.
Genomförs en omvandling innan aktierna anses avyttrade kommer tillskottets nominella
belopp att inräknas i omkostnadsbeloppet för aktierna, vilket i sin tur innebär att
tillskottsgivaren och tillika aktieägaren på detta sätt kan erhålla avdrag för och utnyttja
den förlust han gör på såväl aktierna som på det tillskjutna beloppet. Genomförs inte
omvandlingen är det osäkert om tillskottsgivaren kommer att kunna utnyttja den förlust
han gör på det tillskjutna beloppet. Anledningen härtill är att det anses osäkert om det
villkorade tillskottet skall anses vara ett finansiellt instrument/värdepapper, som även
det anses avyttrat i samband med att det mottagande bolaget försätts i konkurs. Skulle
det anses att det villkorade tillskottet inte skulle kvalificera som ett finansiellt
instrument/värdepapper ger en e contrario tolkning av reglerna i 44 kap. IL vid handen
att den förlust som tillskottsgivaren gör på det tillskjutna beloppet kommer att betraktas
som en icke avdragsgill kapitalförlust. Incitamentet att företa en omvandling kan således
sägas vara ”att rädda ett avdrag”. Har säkrande av återbetalning t.ex. skett genom att
tillskottsgivaren har en personlig fordran på övriga aktieägare finns självklart inte detta
incitament. Anledningen härtill är att huruvida tillskottsgivaren kommer att göra en
kapitalförlust på det tillskjutna beloppet då inte är beroende av bolagets ekonomi. Det är
i en dylik situation inte det mottagande bolagets ekonomiska ställning som avgör om
tillskottsgivaren kommer att göra en kapitalförlust.

Skulle det däremot anses att det villkorade tillskottet kvalificerar som ett finansiellt
instrument/värdepapper är incitamentet att genomföra en omvandlingen ett annat,
nämligen ”att spara en kvotering”. Den förlust som skulle uppstå till följd av att aktierna
skulle anses avyttrade skulle först kvoteras till 70% innan ett avdrag skulle kunna göras.
Detsamma skulle gälla för den förlust som skulle uppstå till följd av att det villkorade
tillskottet skulle anses avyttrat. Detta följer av att avyttringen av aktierna och
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avyttringen av det villkorade tillskottet, i enlighet med vad jag har framfört ovan under
2.5 skall betrakas som två av varandra oberoende avyttringar.64 Genom att räkna in
tillskottet i omkostnadsbeloppet kommer den förlust som uppstår vid avyttringen av
tillskottet att kvoteras samtidigt som förlusten på själva aktierna. Till följd härav kan det
således hävdas att tillskottsgivaren sparar en kvotering på att företa en omvandling.

Jag anser emellertid att ett villkorat aktieägartillskott bör kvalificera som ett finansiellt
instrument, eller värdepapper enligt IL:s terminologi. Det avgörande härför är inte
huruvida ett tillskott är avsett att vara föremål för omsättning, utan att det är av sådant
art och slag att den kan vara föremål för omsättning och förvandlas i pengar. Det torde
vara otvivelaktigt att ett villkorat tillskott teoretiskt kan vara föremål för omsättning.
Detta kan kanske vara svårare att genomföra det i praktiken, men saknar i detta
sammanhang betydelse.

Eftersom ett villkorat tillskott bör anses vara ett finansiellt instrument/värdepapper
kommer det att anses avyttrat när det mottagande bolaget försätts i konkurs eller
upplöses genom likvidation. Det innebär vidare att tillskottsgivare och tillika
innehavaren av det villkorade tillskottet kommer att erhålla avdrag för den förlust han
gör på det tillskjutna kapitalet i samband med att det mottagande bolaget försätts i
konkurs.

Till följd av att det villkorade tillskottet bör kvalificera som ett finansiellt
instrument/värdepapper kommer skillnaderna mellan ett villkorat tillskott och ett
ovillkorat tillskott att minska. Oaktat vilken kapitalanskaffningsform som väljs, kommer
tillskottsgivaren att kunna utnyttja den förlust han gör på det tillskjutna beloppet i
samband med att det mottagande bolaget försätts i konkurs. Det innebär även att
skillnaden mellan att finansiera ett företag med tillskott, oaktat om det är villkorat eller
ovillkorat, respektive med en traditionell fordran kommer att minska just i den
situationen när det mottagande bolaget försätts i konkurs.

Rättsläget får ändock anses mycket oklart, eftersom frågan huruvida ett villkorat tillskott
skall anses vara ett finansiellt instrument/värdepapper ännu inte har prövats av RR. Det
oklara rättsläget borde medföra att tillskottsgivaren har ett intresse av att omvandla ett
villkorat tillskott till ett ovillkorat. I det sammanhanget inställer sig den intressanta
frågan vilka skattemässiga konsekvenser en sådan omvandling skulle kunna medföra.

                                                
64 RÅ 85 1:10
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4. Uttagsbeskattning
4.1. Inledning
Den kanske första associationen gällande en situation, där uttagsbeskattning kan
aktualiseras torde vara att en näringsidkare tar ut en vara ur sin näringsverksamhet för
att nyttja den för privat bruk. Det var även dessa uttag som var gav upphov till
regleringens tillkomst med stöd av neutralitetsprincipen. Uttagsbeskattning kan i dag
emellertid aktualiseras i en rad andra situationer, för vilka jag mycket kortfattat skall
redogöra nedan.

Nuvarande reglering om när en transaktion kan föranleda uttagsbeskattning återfinns i
IL, kapitel 22, enligt vars överskrift uttagsbeskattning enbart kan bli aktuellt i
inkomstslaget närningsverksamhet. Enligt kapitlets andra paragraf skall med uttag avses
att en tillgång tillgodogörs från näringsverksamheten för privat bruk eller genom att den
överförs till en annan näringsverksamhet. Denna reglering innebär att begreppet uttag
omfattar samtliga situationer, där näringsidkaren antingen själv konsumerar den uttagna
tillgången privat, eller den konsumeras av näringsidkarens närstående eller någon annan
part.65 Regleringens sista led blir främst aktuell om näringsidkaren har flera
näringsverksamheter.66

Uttagsbeskattning kan även aktualiseras om en tillgång överlåts utan ersättning eller mot
ersättning som understiger tillgångens marknadsvärde utan att det är affärsmässigt
motiverat. Vidare föranleder ett uttag av tjänst att uttagsbeskattning blir aktuell om
värdet på den uttagna tjänsten är mer än ringa.67

Effekten av att uttagsbeskattning sker är att uttaget skall behandlas som om
tillgången/tjänsten har avyttras mot en ersättning som motsvarar tillgångens/tjänstens
marknadsvärde.68 Det innebär att marknadsvärdet på den överlåtna tillgången tas upp
som intäkt i det givande/avyttrande bolaget. Avdrag medges samtidigt för tillgångens
skattemässiga restvärde.69 Det mottagande bolaget tar upp marknadsvärdet som
anskaffningsvärde.70 Det kan således sägas att det sker en värdeöverföring till det
mottagande bolaget, eftersom det erhåller en tillgång, vars värde överstiger det faktiska
vederlaget.

Det centrala i regleringen verkar vara uttaget av en tillgång. Innebörden härav och
regleringens räckvidd har dock kommit att diskuteras och vidgas de senare åren. RR har
i ett par rättsfall de senare åren visat att den inte är främmande för en ganska fri tolkning
av lagtexten.71

Det verkar således som om uttagsbeskattning kan utlösas även i situationer, där reglerna
vid en första anblick knappt synes vara tillämpliga. Det föranleder att det är intressant

                                                
65 Pelin, Överlåtelse av företag, s. 65
66 SOU 1998:1, s. 135
67 IL, 22:3,4
68 IL, 22:7
69 Det kan inte ges en generell förklaring till vad som skall vara en tillgångs skattemässiga restvärde. Vad
som avses härmed beror på vad slags för tillgång det är som är föremål för uttaget. För inventarier avses
anskaffningsvärdet minskat med eventuella värdeminskningsavdrag. För kapitalvinstbeskattad egendom
avses omkostnadsbeloppet.
70 Prop. 1998/99:15, s. 22
71 se tex RÅ 1998 ref 13
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att ställa sig frågan om uttagsbeskattning kan aktualiseras vid en omvandling av ett
villkorat aktieägartillskott till ett ovillkorat.

4.2. Tillskjutande i form av sakegendom
4.2.1. Kapitalvinstbeskattad egendom
Det ansågs länge oklart vad som skall gälla när en aktieägare genomför ett
aktieägartillskott genom att tillskjuta sakegendom som skall beskattas inom
kapitalvinstsystemet.72 Skall det anses att den tillskjutna egendomen har avyttrats till
följd av transaktionen? Om ja, till vilket värdet?

Frågorna har besvarats i ett förhandsavgörande från 1992.73 Skatterättsnämnden, som
förvisso inte fattade beslutet enhälligt, ansåg att tillskjutandet av sakegendomen skulle
betraktas som om att egendomen hade avyttrats till marknadsvärdet. Detta alltså trots att
det var fråga om kapitalvinstbeskattad egendom.

Avgörandet har varit föremål för stark kritik.74 Effekterna av skatterättsnämndens
avgörande är att transaktionen skulle utlösa beskattning till marknadspris, vilket innebär
att det får samma effekter som ett slags uttagsbeskattning i inkomstslaget kapital eller
att den förtäckta kapitalvinsten beskattades. Inte något av dessa sätt att grunda
beskattning förekommer egentligen inom svensk skatterätt. Detta är även anledningen
till att det har framförts kritik mot avgörandet.

Lagstiftaren har sedermera uppmärksammat och ingripit mot denna olyckliga utgång i
skatterättsnämndens avgörande. En anledning till regleringens tillkomst var att rättsläget
ansågs oklart även efter Skatterättsnämndens avgörande.75 I samband med att de nya
omstruktureringsreglerna infördes behandlandes även denna problematik. Nya regler
infördes innebärande att vid kapitaltillskott av kapitalvinstbeskattad egendom skall den
tillskjutna egendomen anses avyttrad mot en ersättning som  motsvarar dess
omkostnadsbelopp.76 Det innebär att någon kapitalvinst inte kommer att uppstå. Sker
tillskottet däremot till en utländsk juridisk person skall det anses att egendomen har
avyttrats mot en ersättning som motsvarar egendomens marknadsvärde, vilket således är
ett slags uttagsbeskattning.77 Lagstiftaren ansåg detta motiverat eftersom det annars
skulle föreligga en risk för att det svenska beskattningsunderlaget kom att urholkas.78

Denna reglering gäller även för svenska företag som är ägda av utländska juridiska
personer. Innebörden av regleringen är således ett undanröjande av ett slags
uttagsbeskattning i inkomstslaget kapital, vilket måste sägas vara positivt. Vidare kan
det heller inte bli aktuellt att beskatta en förtäckt kapitalvinst. Detta alltså under
förutsättning att det mottagande bolaget är en svensk juridisk person.

Vilket betydelse kan nu det ovan sagda ha vid en omvandling av ett villkorat tillskott till
ett ovillkorat tillskott? Jag ställer mig frågan om det ovan sagda inte borde resultera i ett
slags justering skulle kunna företas i en omvandlingssituation. Justeringen skulle ta sig

                                                
72 se tex Prytz/Tamm,s. 120 f
73 Skatterättsnämndens avgörande 1992-10-07
74 se tex. Algotsson, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, SN, 1993 s. 587 f
75 Prop. 1998/99:15, s. 174
76 IL, 53 kap. Särskilt 3§
77 IL 53:6,7
78 Prop. 1998/99:15, s. 175
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uttryck i att uttagsbeskattning kan aktualiseras vid en omvandling, motiverad enligt
nedan. 79

I förarbetena till den nya regleringen talas det enbart om att aktieägartillskottet sker i
form av ett ovillkorat tillskott.80 Det uttalas förvisso inte direkt, men det kan utläsas
genom att det i sammanhanget talas om att omkostnadsbeloppet för aktierna skall höjas i
motsvarande mån. Då inställer sig nästa fråga; vad gäller för ett villkorat tillskott?81

Enligt min mening kan avsaknaden av diskussion härom tolkas som om att den
tillskjutna egendomen inte skall anses avyttrad i samband med tillskjutandet, eftersom
omkostnadsbeloppet på aktierna inte skall höjas i en dylik situation. Det förefaller mig
vara en rimlig tanke, eftersom det tillskjutna skall återbetalas till tillskottsgivaren. Det
kommer inte påverka omkostnadsbeloppet för aktierna och kommer därmed inte heller
att ha någon betydelse vid en avyttring av aktierna. Eftersom egendomen enligt ett
sådant resonemang inte skulle anses avyttrad kan förfarandet inte heller utlösa några
beskattningskonsekvenser.

Spelar detta då någon roll i en omvandlingssituation? Jag anser nog att denna fråga bör
besvaras jakande. Det borde kunna vara ett argument för att uttagsbeskattning skulle
kunna aktualiseras i en omvandlingssituation. Jag har ovan framfört att diskussionen i
förarbetena till den nya regleringen borde tolkas som om att ett villkorat tillskott inte
föranleder att någon avyttring av den tillskjutna egendomen skall anses ha skett. Skulle
tillskottet däremot ha gjorts som ett ovillkorat tillskott skulle egendomen ha ansetts
avyttrad i samband med tillskjutandet, vilket skulle ha fått beskattningskonsekvenser.
Det borde, enligt min mening, föranleda att avyttringstidpunkten flyttas fram till
tidpunkten för omvandlingen av det villkorade tillskottet till ett ovillkorat. Eftersom
några beskattningskonsekvenser inte kommer att utlösas i den första situationen, dvs.
själva tillskjutandet, vore det naturligt att omvandlingen, vilket kan sägas vara situation
två, medför de skatteffekter som skulle ha uppkommit om tillskottet hade gjorts i form
av ett ovillkorat tillskott. Det borde vara rimligt att ett slags justering sker i
omvandlingssituationen.

Att uttagsbeskattning skulle kunna aktualiseras i de nu beskriva situationerna kan även
motiveras med hänvisning till neutralitetsprincipen. Det borde inte spela någon roll om
det tillskjutande bolaget väljer att tillskjuta tillskottet som ett ovillkorat tillskott eller
väljer att först göra det i form av ett villkorat som sedermera omvandlas till ett

                                                
79 Det torde förvisso kanske främst bli aktuellt om det mottagande bolaget antingen är en utländsk juridisk
person, eller möjligen om en svensk juridisk person ägs av en utländsk.
80 Prop. 1998/99: 15, s. 174 ff
81 I detta sammanhang kan frågan inställa sig huruvida det kan vara möjligt att göra ett villkorat tillskott
med sakegendom. Jag anser att denna fråga bör besvaras jakande och kan motiveras enligt följande. Ett
villkorat tillskott innebär att det tillskjutna skall återgå till tillskottsgivaren. Sett ur det mottagande
bolagets perspektiv innebär återbetalningen bolagsrättsligt en utdelning. Det finns inget som hindrar att
företaget företar en utdelning av sakegendom. Det kan i och för sig diskuteras huruvida det är en
förutsättning att äganderätten till den tillskjutna egendomen skall övergå på det mottagande bolaget för att
tillskjutandet skall anses genomfört. Hur det förhåller sig härmed är något osäkert. Prytz/Tamm (s.60 f)
menar emellertid att tillskott av sakegendom inte torde kräva att det mottagande bolaget erhåller
sakrättsligt skydd för den mottagna egendomen för att tillskjutandet skall anses fullbordat. De diskuterar
även om det inte borde räcka med en utfästelse att tillskjuta ett sakvärde för att tillskjutandet skall anses
fullbordat. Det tyder på att det inte torde vara en förutsättning att äganderätten har övergått på det
mottagande bolaget för att tillskjutandet skall anses fullbordat.
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ovillkorat. Det skattemässiga utfallet borde bli detsamma oavsett vilket tillvägagångssätt
som väljs.

Jag vill ånyo poängtera att det ovan förda resonemanget är tillämpligt i en situation, där
det är fråga om tillskott av kapitalvinstbeskattad egendom till utländska juridiska
personer och även till svenska juridiska personer som ägs av en utländsk juridisk
person. Det är endast under dessa förutsättningar som en omvandling av ett villkorat
tillskott till ett ovillkorat skulle kunna motivera att uttagsbeskattning aktualiseras mot
bakgrund av det nu sagda. Anledningen är just att ett tillskjutande av
kapitalvinstbeskattad egendom i form av ett ovillkorat tillskott till dessa personer skall
utlösa uttagsbeskattning. Den i propositionen förda diskussionen skulle kunna tolkas
som att tillskjutande i form av villkorat tillskott inte skall utlösa uttagsbeskattning,
varför detta, enligt min mening, borde justeras vid själva omvandlingstidpunkten.
Omvandlingen borde sålunda utlösa uttagsbeskattning om inte själva tillskjutandet gör
det.

4.3.2 Icke kapitalvinstbeskattad egendom
Det ovan förda resonemanget borde emellertid även vara tillämpligt, då det är fråga om
icke kapitalvinstbekantad egendom som kan vara föremål för uttagsbeskattning i
inkomstslaget näringsverksamhet. I anslutning härtill vill jag förtydliga resonemanget
något. Antag att ett företag köper in en egendom och erhåller värdeminskningsavdrag
för anskaffningskostnaden. Bolaget tillskjuter sedan den inköpta egendomen som ett
aktieägartillskott till ett dotterbolag. Under förutsättning att det sker i form av ett
ovillkorat tillskott skulle diskussionen i prop. 1998/99:15 kunna tolkas som om att
eftersom det är fråga om tillskjutande av egendom som beskattas i inkomstslaget
näringsverksamhet, skall vanliga regler om uttagsbeskattning tillämpas. Eftersom ett
sådant tillskott inte är föremål för diskussion i förarbetena, verkar det som om det skall
tolkas på detta sätt. En tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning skulle ge vid
handen att den tillskjutna egendomen skall anses avyttrad och att det tillskjutande
bolaget påföras en fiktiv intäkt, motsvarande egendomens markandsvärde. Samtidigt
kommer omkostnadsbeloppet för aktierna att höjas i motsvarande mån.

I enlighet med vad jag har påpekat ovan skulle diskussionen i förarbetena kunna tolkas
som om att ett tillskjutande i form av ett villkorat tillskott inte skall föranleda att den
tillskjutna egendomen skall anses avyttrad. Skulle en omvandling kunna ske utan att det
skulle medföra några skatteeffekter skulle det innebära följande. Det tillskjutande
bolaget har erhållit värdeminskningsavdrag för anskaffningskostnaden för egendomen.
Efter företagen omvandling skulle omkostnadsbeloppet på aktierna i det mottagande
bolaget höjas. Det innebär i sin tur att det tillskjutande företaget kan sägas få avdrag
ännu en gång för den tillskjutna egendomen. Avdraget sker när företaget avyttrar
aktierna, eftersom värdet på den tillskjutna egendomen efter omvandlingen kommer att
räknas in i omkostnadsbeloppet för själva aktierna. Detta kan inte vara meningen och
motiverar att ett slags justering i form av uttagsbeskattning sker i samband med själva
omvandlingen.

Det kan heller inte anses korrekt att reglerna skulle kunna kringgås på ett tämligen lätt
sätt genom att först göra ett villkorat tillskott och sedan omvandla detta till ett
ovillkorat.



32

Kontentan av det ovan anförda borde vara att i den mån ett villkorat tillskott görs i form
av tillskjutande av sakegendom borde en omvandling av det villkorade tillskottet
medföra att uttagsbeskattning kan aktualiseras.

Hur förhåller det sig härmed om uttagsbeskattningen inte kan motiveras med att
tillskjutande har skett med sakegendom? Uttagsbeskattning torde inte bli aktuellt i andra
situationer. Syftet med uttagsbeskattning kan sägas vara att den intäkt som en egendom
kan generera skall komma att beskattas. Det förutsätter att tillgången har ett
marknadsvärde som överstiger dess anskaffningsvärde, i annat fall kan det inte bli
aktuellt att påföra det bolag, ur vilket tillgången tas, ett slags fiktiv intäkt. Det finns
ingen ännu icke realiserad vinst att intäktsföra om marknadsvärdet på en tillgång inte
överstiger dess anskaffningskostnad.

Det måste vidare anses osannolikt att marknadsvärdet på ett villkorat tillskott skulle
överstiga dess anskaffningsvärde, dvs. det nominella belopp som tillskottet belöper på.
För att marknadsvärdet skall kunna överstiga anskaffningsvärdet krävs det att tillskottet
efterfrågas av andra aktörer. Vilken annan aktör skulle vara beredd att betala ett högre
belopp för tillskottet än det nominella belopp som det belöper på? Det är enbart detta
belopp som en innehavare av ett villkorat tillskott kan återfå. Det mottagande bolaget
kan inte betala ränta till innehavaren förrän bolagsstämman i det mottagande bolaget har
beslutat att återbetalning skall ske.82

Kontentan av det nu framförda är att i den mån tillskottet inte har skett i form av
tillskjutande av sakegendom, torde en omvandling av ett villkorat tillskott inte utlösa
uttagsbeskattning. Anledningen är att det vid omvandlingstidpunkten inte finns någon
ännu inte realiserad intäkt att beskatta.

4.2.3 Avsaknad av ersättning att intäktsföra
Uttagsbeskattning kan, i enlighet med vad som har framförts ovan, aktualiseras vid uttag
av tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger den uttagna tillgångens
marknadsvärde. En genomförd omvandling resulterar i att omkostnadsbeloppet på de
aktier, som det givande bolaget innehar i det mottagande kommer att öka med det
nominella beloppet som det ovillkorade tillskottet skall anses belöpa på. Innebär det att
det givande företaget inte kan sägas bli fattigare till följd av omvandlingen? Kan
höjningen av omkostnadsbeloppet för aktierna sägas vara ett slags ersättning som
medför att uttagsbesittning inte skall aktualiseras?83

Jag anser inte att den ökning av omkostnadsbeloppet som en omvandling kommer att
resultera i är att betrakta som en sådan ersättning som undanröjer ett hot om
uttagsbeskattning. Det finns, enligt min mening, flera argument som tyder på detta.

Ett av dessa är ett rättsfall från 1998.84 Omständigheterna var följande. Ett moderbolag i
en koncern skulle antingen utnyttja ett koncerninternt konvertibelt skuldebrev, utställt
på ett dotter-dotter företag, eller påfordra betalning av det nominella
skuldebrevsbeloppet. Genom att välja det senare alternativet, att avstå från konvertering
och i stället påfordra betalning, ansåg RR att moderbolaget förlorade rätten att genom
                                                
82 Se tex RÅ 85 1:10
83 Se nedan för en diskussion om vilket belopp det nya ovillkorade tillskottet skall anses belöpa på. Det
blir avgörande för vilket omkostnadsbelopp som aktierna kommer att ha.
84 RÅ 1998 ref 13
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kvotering förvärva andelar i dotter-dotterbolaget. Förfarandet ansågs innebära ett
indirekt berikande av det mellanliggande dotterbolaget, eftersom den ”utspädning” som
en kvotering skulle ha resulterat i uteblev. Detta ansågs motivera att moderbolaget
skulle uttagsbeskattas. Moderbolagets huvudsakliga argument mot att förfarandet skulle
utlösa uttagsbeskattning var just att aktierna i dotterbolaget skulle komma att öka i
motsvarande mån. RR kommentarer inte detta argumentet närmare, utan slår enbart fast
att uttagsbeskattning skall aktualiseras samtidigt som omkostnadsbeloppet för de aktier
som moderbolaget innehade skulle ökas i motsvarande mån. Det verkar således inte som
att det faktum att de aktier som tillskottsgivaren innehar skulle kunna sägas öka i värde
med ett belopp som motsvarar det nominella beloppet på tillskottet utgör ett hinder mot
uttagsbeskattning.

Det förefaller mig vara en korrekt bedömning. Jag anser nämligen att argumentet mot
uttagsbeskattning med motiveringen att omkostnadsbeloppet för de aktier som
tillskottsgivaren innehar ökar i motsvarande mån ytterligare kan ifrågasättas.
Omvandlingen av det villkorade tillskottet till ett ovillkorat sätter förvisso kanske sina
spår i tillskottsgivarens balansräkning i så motto att omkostnadsbeloppet för aktierna
ökar. Det faktum att värdet på de aktier som tillskottsgivaren innehar i det mottagande
bolaget kommer att öka i värde är emellertid inte en värdeökning som kommer att
intäktsföras över resultaträkningen hos tillskottsgivaren. Det kommer därmed inte att
påverka det givande bolagets resultat och beskattningsunderlag.

Skulle det förhöjda omkostnadsbeloppet förhindra att uttagsbeskattning skulle kunna
aktualiseras skulle det vidare innebära att det skulle betraktas som ett slags vederlag för
den genomförda transaktionen. Jag anser inte att höjningen av omkostnadsbeloppet bör
betraktas som och accepteras som ett slags vederlag. Detta kan inte sägas vara någon
ersättning som i sin tur kan vara föremål för omsättning. Skulle denna värdeökning
betraktas som ett ”godkänt” vederlag för transaktionen, skulle det i sin tur även innebära
att reglerna om underprisöverlåtelse kommer att urholkas. Dessa regler skulle i dylika
fall inte ha någon funktion längre. Om värdeökningen skulle anses kunna utgöra ett
fullgott vederlag skulle underprisförsäljningar till en säljares bolag generellt sett utlösa
beskattning som om egendomen hade avyttrats mot en marknadsmässig ersättning. Ett
dylikt förfarande kan förvisso inte avfärdas som felaktigt, men det är dock accepterat att
det åsatta underpriset skall accepteras under vissa förutsättningar, vilket tar sig uttryck i
underprisöverlåtelser.

Reglerna om underprisöverlåtelse kan sägas vara relativt generösa. Dagens regler är inte
lika omfattande som de som gällde innan den nya omstruktureringslagstiftningen
tillkom. Enligt äldre lagstiftning uppställdes tex. ett krav på att den uttagna egendomen
inte fick lämna den dubbelbeskattade sektorn för att underlåta uttagsbeskattning. Detta
krav återfinns inte i dagens regelsystem. Utvecklingen verkar således snarare gå i den
riktningen att förfaranden med underprisöverlåtelser lättare skall kunna genomföras, än
att underprisöverlåtelser endast i undantagsfall skall accepteras.85

                                                
85 Jag vill i detta sammanhang uppmärksamma läsaren på huruvida tex. en underprisöverlåtelse skulle
kunna undanröja frågan om uttagsbeskattning inte behandlas inom ramen för denna uppsats eftersom det
skulle föra alltför långt. Jag vill för tydlighetens skull ändock peka på några frågeställningar som då skulle
behöva besvaras. Skulle det inte kunna bli aktuellt att uttagsbeskattning kan komma att aktualiseras vid
själva tillskjutandet i form av ett ovillkorat tillskott pga. av att samtliga förutsättningar för en
underprisöverlåtelse är uppfyllda, torde det ovan förda resonemanget inte kunna motivera ett slags
justering vid själva omvandlingstidpunkten. För att kunna besvara frågan huruvida en underprisöverlåtelse
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Avslutningsvis avser jag att dra en parallell till reglerna om koncernbidrag för att påvisa
att argumentet mot uttagsbeskattning med motiveringen att det tillskottsgivande bolagets
aktier ökar i värde i motsvarande mån kan ifrågasättas ur ytterligare en aspekt. Antag att
ett moderbolag lämnar ett koncernbidrag till ett dotterbolag i koncernen. Dotterbolagets
borgenärer är de parter som kan sägas bli rikare till följd av transaktionen. Men det kan
knappast sägas att någon part skulle bli fattigare till följd av koncernbidraget. Vem
skulle denna part vara? Moderbolaget har enbart bytt direkt ägande mot indirekt och kan
inte sägas ha blivit fattigare till följd av transaktionen. Har moderbolaget inte påverkats
kan det heller inte sägas att dess borgenärer har blivit fattigare till följd av
koncernbidraget.  Innebär det i sin tur att det lämnade koncernbidraget inte skall
godkännas som ett sådant? Bedömningen av huruvida en värdeöverföringen de facto har
ägt rum i en dylik situation, borde göras med bortseende av själva koncernförhållandet,
vilket innebär att det inte skall beaktas att det finns ett gemensamt ägande. Skulle så inte
ske, skulle det resultera i att merparten av förekommande koncernbidrag inte skulle
kvalificera som sådana, vilket inte kan anses vara lagstiftarens avsikt.

Slutsatsen torde således vara att bedömningen av huruvida en värdeöverföring har ägt
rum bör göras med bortseende av det gemensamma ägande som kan råda mellan
parterna. Detta borde även gälla i en omvandlingssituation.

Sammantaget tyder det mesta på att den höjning av omkostnadsbeloppet för de aktier
som tillskottsgivaren innehar i det mottagande bolaget som en omvandling kommer att
resultera i inte torde vara att betrakta som en sådan ersättning som kan undanröja
uttagsbeskattning.

4.5. Sammanfattning
En omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat skulle kunna medföra att
tillskottsgivaren kommer att uttagsbeskattas.

Uttagsbeskattning torde aktualiseras om tillskottsgivaren har gjort ett villkorat tillskott i
form av att sakegendom har tillskjutits det mottagande bolaget. Den diskussion som
återfinns i prop. 1998/99:15 skulle kunna innebära att eftersom tillskottet är villkorat
skulle det kunna innebära att den tillskjutna egendomen inte skall anses avyttrad till
följd av tillskjutandet. Det innebär att själva tillskjutandet inte skulle utlösa några
beskattningskonsekvenser.

Den i nu nämnda propositionen förda diskussionen skulle vidare kunna tydas som om
att om fråga är om ett ovillkorat tillskott skall vanliga uttagsbeskattningsregler
tillämpas. Det torde innebära att tillskjutande av sakegendom kommer att medföra att
det tillskjutande bolaget kommer att uttagsbeskattas. Detta motiverar i sin tur att ett

                                                                                                                                              
skulle kunna vara för handen krävs det ett fastställande av huruvida det kan bli fråga om en
underprisöverlåtelse om äganderätten till den tillskjutna sakegendomen inte övergår på det mottagande
bolaget. Kan en sådan transaktion sägas vara en överlåtelse i den meningen? Antag att en
underprisöverlåtelse skulle kunna undanröja uttagsbeskattning vid tidpunkten för tillskjutandet, vilken
betydelse skulle det komma att ha vid en omvandling? Innebär det att det i en sådan situation inte skulle
vara möjligt att företa en omvandling eftersom ett undantag av reglerna för uttagsbeskattning, motiverat
med att transaktionen är en underprisöverlåtelse, inte kommer att medföra att omkostnadsbeloppet för
mottagarens aktier får höjas, IL, 23: 12?
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slags justering bör göras vid en omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat,
eftersom skatteeffekterna borde bli desamma oavsett om tillskottsgivaren direkt gör ett
ovillkorat tillskott eller om han väljer att först göra ett villkorat och sedan omvandla
detta till ett ovillkorat. Justeringen skulle sålunda vara att uttagsbeskattningen
aktualiseras vid tidpunkten för omvandlingen, eftersom den inte torde aktualiseras vid
tidpunkten för själva tillskjutandet.

Den ökning av omkostnadsbeloppet för de av tillskottsgivaren innehavda aktierna som
en omvandling kommer att resultera i kan inte sägas vara en sådan ersättning som skulle
kunna medföra att uttagsbeskattning inte kan aktualiseras. Anledningen härtill är att
höjningen av omkostnadsbeloppet enbart kommer att återspegla sig i det tillskjutande
bolagets balansräkning. Det är inte en ersättning som kommer att intäktsföras i dess
resultaträkning. Därmed kommer den ej heller att påverka dess resultat och
beskattningsunderlag.
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5. Kapitalvinstbeskattning
5.1. Inledning
Alla förvärv av värdepapper är kapitalvinstgrundande oavsett om förvärvet är av onerös
eller benefik karaktär. Däremot utlöser inte alla slags överlåtelser
kapitalvinstbeskattning. Om ett värdepapper överlåts benefikt sker beskattning först vid
närmast följande onerösa överlåtelse.86 Det innebär vidare att ett värdepapper, när fråga
är om ett oneröst fång, måste kunna anses vara avyttrat för att en kapitalvinstbeskattning
skall kunna realiseras. Med avyttring avses ”försäljning, byte och liknande överlåtelse
av tillgångar.87

Kan en omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat medföra att det villkorade
tillskottet på någon av dessa grunder kan anses avyttrat, vilket i sin tur skulle kunna
medföra att kapitalvinstbeskattning skulle kunna realiseras?

5.2. Argument huvudsakligen mot att omvandlingen skall anses medföra att det
villkorade tillskottet är avyttrat.
5.2.1. Försäljning respektive byte
En första spontan reflektion från min sida är att en försäljning eller ett byte har som ett
slags grundläggande moment att ett prestationsutbyte i någon form sker mellan två
parter. En egendom överlåts mot vederlag antingen i pengar eller mot vederlag i annan
egendom, tex. aktier i det förvärvande bolaget.

För att en transaktion skall betraktas som en försäljning eller en därmed jämförlig
transaktion, borde det kunna sägas vara en förutsättning att överlåtelsen ingår i en
mellan de inblandade parterna ömsesidig prestationsutväxling. En omvandling av ett
villkorat tillskott till ett ovillkorat kan därför knappast anses vara en regelrätt
försäljning.

Det torde ej heller kunna hävdas att en omvandling av ett villkorat tillskott till ett
ovillkorat dito skulle kunna medföra att det villkorade tillskottet anses avyttrat genom
ett byte. Det skulle förvisso kunna sägas att innehavaren i och med omvandlingen byter
bort tillskottet, men vad skulle han få i gengäld? Omvandlingen innebär inte att
innehavaren av tillskottet kan sägas ha bytt detta mot nya aktier i det mottagande bolaget
eller annan egendom för den delen. Avsaknaden av erhållen egendom och därmed även
avsaknaden av motprestation borde innebära att det villkorade tillskottet inte kan anses
avyttrat genom ett byte.

Det nu sagda kan vara anledningen till att de få uttalande i doktrinen som finns, där
denna problematik behandlas, inte närmare kommenterar eller analyserar huruvida det
skulle vara möjligt att tillskottet kan anses avyttrat, vilket skulle innebära att
kapitalvinstbeskattning kan aktualiseras. Algotsson uttalar utan någon egentlig
motivering att en omvandling inte borde utlösa någon inkomstbeskattning. Han anser att
eftersom ett villkorat tillskott är till fördel för innehavaren av tillskottet, kan en
omvandling ske under förutsättning att innehavaren är villig att efterge denna positiva
fördel.88

                                                
86 Tivéus, Skatt på kapital, s. 65
87 IL 44:3
88 Algotsson,  Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, s. 487 f
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En möjlig tolkning av detta Algotssons mycket knapphändiga konstaterande skulle
kunna vara följande. Algotsson talar om en eftergift av något som enbart är till fördel för
innehavaren av tillskottet. Det skulle kunna innebära att Algotsson åsyftar att om en
innehavare av en fordringsrätt efterskänker sin fordran kommer inte någon
kapitalvinstbeskattning att aktualiseras. På samma sätt som att ett villkorat tillskott kan
sägas vara något positivt för innehavaren av det, kan det sägas att en innehavare av en
fodringsrätt är något positivt för denne innehavaren. Efterskänker han sin fordran, kan
det sägas att han efterger den positiva fördel som innehavet av fordringsrätten innebär.
Denna eftergift utlöser dock inte någon kapitalvinstbeskattning, varför det skulle vara
motiverat att hävda, precis som Algotsson gör, att en omvandling av ett villkorat
tillskott till ett ovillkorat inte borde utlösa kapitalvinstbeskattning, med just den
motiveringen ett innehavaren av tillskottet efterskänker något som enbart kan vara av
positivt värde för honom.

Prytz/Tamm kommenterar inte heller huruvida det skulle vara möjligt att
kapitalvinstbeskattning kan aktualiseras i samband med en omvandling. De hänvisar till
Algotsson och menar att en omvandling skatterättsligt enbart borde få samma effekt som
om tillskottsgivaren hade tillfört kapitalet i form av ett ovillkorat tillskott.89 Deras
uttalande är, om möjligt, än kortare än Algotsson, såtillvida att de över huvud taget inte
kommenterar huruvida det skulle kunna bli aktuellt med kapitalvinstsbeskattning.
Uttalandet om att den skatterättsliga effekten blir att det bör anses att tillskottsgivaren
istället skall anses ha gjort ett ovillkorat tillskott, borde tolkas som att det nominella
belopp som det villkorade belöpte på kommer att inräknas i omkostnadsbeloppet för
aktierna. Avsaknaden av ytterligare kommentarer borde tolkas som om att de inte anser
att en omvandling skulle kunna innebära att det villkorade tillskottet skall anses avyttrat,
vilket i sin tur skulle kunna aktualisera kapitalvinstbeskattning. Just det faktum att de i
sin korta kommentar hänvisar till Algotsson, borde betyda att de, i likhet med honom,
inte anser att det kan bli aktuellt med en kapitalvinstbeskattning vid en
omvandlingssituation.

Det förefaller som om ett villkorat tillskott inte på någon av ovan anförda grunder bör
anses vara avyttrat i en omvandlingssituation, varför ej heller kapitalvinstbeskattning
borde aktualiseras. Detta verkar på detta stadium vara en tillfredsställande och korrekt
bedömning.

Möjligen kan det vara behjälpligt att titta på någon annan omvandlingssituation, för att
avgöra huruvida ett villkorat bör anses avyttrat eller ej i samband med en omvandling av
ett villkorat tillkott till ett ovillkorat, vilket blir avgörande för om en sådan omvandling
kan utlösa kapitalvinstbeskattning. Eftersom det här är fråga om att dra en parallell från
en annan omvandlingssituation kan de förutsättningar som är för handen vid dessa
omvandlingar inte till fullo överföras på en situation, där ett villkorat tillskott
omvandlas till ett ovillkorat. Men det kan ändock vara av intresse att göra en jämförelse
mellan de olika omvandlingssituationerna för att se om det kan finnas vissa likheter eller
skillnader. Är likheterna övervägande, talar det för att en omvandling av ett villkorat
tillskott till ett ovillkorat i detta hänseende bör behandlas på liknande sätt som den
rättighet som är föremål för omvandling i en annan situation. Finns det däremot
betydande skillnader skulle det kunna tala för att en omvandling av ett villkorat tillskott
bör behandlas annorlunda.

                                                
89 Prytz/Tamm,s. 130
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5.2.2.Parallell till konvertering av ett konvertibelt skuldebrev
Att en omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat inte borde medföra en
avyttring av det villkorade tillskottet, vilket skulle aktualisera kapitalvinstbeskattning,
framstår som än mer riktigt vid en jämförelse med vilka beskattningskonsekvenser ett
utnyttjande av en konverteringsrätt medför.

En konvertering av ett konvertibelt skuldebrev följer kontinuitetsprincipen, vilket
innebär att själva konverteringen inte skall utlösa någon beskattning.90 En konvertering
av ett konvertibelt skuldebrev kan sägas vara ett slags omvandling, precis som en
omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat. Konverteringen ses enbart som ett
utflöde ur villkoren för det ursprungliga förvärvet, varför en sådan omvandling inte skall
medföra att konverteringsrätten anses avyttrad i förening med ett nytt fång av aktier. Ett
liknande resonemang skulle kunna föras vad avser en omvandling av ett villkorat
tillskott. Det borde vidare kunna anses att skillnaden mellan ett villkorat tillskott och ett
ovillkorat dito är mindre jämfört med skillnaden mellan att inneha en konverteringsrätt
och att inneha aktier. Genom konverteringen av konverteringsrätten erhåller
innehavaren, dvs. borgenären, en aktie, vilket i sin tur innebär att han efter
konverteringen kommer att inneha en andel i bolagets förmögenhetsmassa. Han kommer
därmed att ha rätt att uppbära utdelning och att rösta på bolagsstämman.

En omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat kan inte sägas få lika
långtgående konsekvenser. Innehavaren av det villkorade tillskottet kommer inte till
följd av en genomförd omvandling att vara innehavare av en andel i bolagets
förmögenhetsmassa. Det kan därför sägas att en konvertering av ett konvertibelt
skuldebrev är en mer omfattande omvandling än en omvandling av ett villkorat tillskott.
Anses det förra, mer genomgripande förfarandet, inte medföra att den handling som är
föremål för konverteringen, dvs. konverteringsrätten, skall anses avyttrad, borde det
ligga nära till hands att hävda att det senare, mindre genomgripande förfarandet, inte
heller borde medföra att den handling, som är föremål för omvandlingen, dvs. det
villkorade tillskottet, skall anses avyttrat. Skall det villkorade tillskottet inte anses
avyttrat, saknas det grund för att kapitalvinstbeskattning skulle aktualiseras.

Det nu förda resonemanget har den svagheten att det skulle kunna sägas att det vad
gäller konverteringen av en konverteringsrätt ligger i den konstruktionens natur att en
konvertering kan komma att aktualiseras i framtiden. Det är i en liknande konstruktion
verkligen korrekt att säga att konverteringen/omvandlingen är ett utflöde ur det tidigare
förvärvet och dess villkor. Det kan inte hävdas att så skulle vara fallet med en
omvandling av ett villkorat tillskott. Det kan inte sägas att det skulle ligga i ett villkorat
tillskotts natur att en omvandling till ett ovillkorat kan komma att aktualiseras i
framtiden. Själva omvandlingen till det ovillkorade tillskottet kan kanske inte ses som
ett utflöde av det ursprungliga villkorade tillskottet.

                                                
90 IL 44:10
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5.2.3. Parallell till omvandling av interimsaktier till vanliga aktier
Avslutningsvis avser jag att dra en parallell till en omvandling av interimsaktier till
vanliga aktier, för att se om viss vägledning kan hämtas här, eftersom parallellen ovan
inte torde kunna ge ett entydigt svar på frågan om omvandlingen bör leda till att det
villkorade tillskottet bör anses avyttrat, eller inte.

Interimsaktier utfärdas i bland i samband med en nyemission. Aktierna utfärdas för att
möjliggöra handel med aktierna innan emissionen har registrerats hos Patent-och
Regestreringsverket. Innehavaren av en interimsaktie har rätt att rösta för aktien och har
även rätt att uppbära utdelning, om beslut om utdelning skulle fattas innan
registreringen är avklarad. Det är dock viktigt att påpeka att emissionen ännu inte är
avslutat, vilket innebär att eftersom registrering ännu inte har skett hos PRV har
aktiekapitalet inte ökat. Det är även möjligt att klander kan komma att framföras mot
emissionsbeslutet, eftersom det ännu inte är avslutat.91 En senare omvandling av
interimsaktier till vanliga aktier anses inte medföra en avyttring av de första aktierna i
förening med ett nytt fång av de senare. 92

Det verkar således som om även denna omvandling skall anses vara ett utflöde av det
första fånget och dess villkor. Innebär det faktum att även en sådan omvandling inte
heller anses medföra att kapitalvinstbeskattning kan aktualiseras att det borde anses
tämligen klart att en omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat dito inte heller
bör anses innebära en avyttring av det villkorade tillskottet i förening med ett nytt fång,
dvs. ett nytt tillskjutande av ett ovillkorat tillskott?

En omvandling av interimsaktier till vanliga aktier har i praxis, vilket påpekats ovan,
inte ansetts resultera i någon skattepliktig intäkt, eftersom någon avyttring inte ansetts
ha skett i en dylik situation. Denna ståndpunkt har baserats på den praxis som tidigare
fanns avseende omstämpling av aktier.93 Det skulle således kunna hävdas att en
omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat i likhet med en omvandling av
interimsaktier till vanliga aktier är att betrakta som ett slags omstämpling, som inte bör
utlösa avyttring i förening med att kapitalvinstbeskattning aktualiseras. Att
omvandlingen är att betrakta som en omstämpling skulle kunna motiveras med att det de
facto finns ett tillskott såväl före som efter omvandlingen. Tillskottet tar sig enbart
uttryck i en annan art.

Finns det eventuella skillnader mellan de båda omvandlingssituationerna som skulle
kunna motivera ett annat ställningstagande? Jag anser nog att denna fråga bör besvaras
jakande med motivering enligt följande. Innehavaren av en interimsaktie har såväl före
som efter omvandlingen samma rättigheter gentemot bolaget. Han har samma andel i
bolagets förmögenhetsmassa, har rätt att utöva den med ett aktieinnehav förknippade
rösträtten och har  även rätt att uppbära utdelning. Det kan vidare sägas att samma parter
är inblandade. En omvandling av interimsaktier till vanliga innebär inte på något sätt att
en tidigare part byts ut eller att någon ny tillkommer. Partskonstellationen kan sålunda
sägas vara densamma såväl före som efter omvandlingen.

                                                
91 Ruteberg, Beskattning av värdepapper, s. 70 f
92 Skatterättsnämndens avgörande 1993-09-07
93 Denna praxis har dock kommit att utvecklas betydlig enbart under de senare åren, varför det inte kan
anses säkert att en omstämpling av aktier inte medför att kapitalvinstbeskattning kan aktualiseras, se
vidare nedan.
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Detta kan inte sägas vara fallet vid en omvandling av ett villkorat tillskott. Det vore
kanske inkorrekt att säga att en dylik omvandling skulle resultera i ett totalt partsbyte,
men till viss mån anser jag att detta kan beskriva vilka konsekvenser en omvandling av
ett villkorat tillskott får. Konstellationen av inblandade parter kan sägas förändras.
Antag tex. att säkerställande för återbetalningen av det tidigare lämnade villkorade
tillskottet har skett på det mest vanligt förekommande sättet, dvs. genom ett
aktieägaravtal med röstbindningsklausuler, vilket innebär att återbetalning kommer att
ske när och om det mottagande bolaget har utdelningsbara medel som täcker det
nominella beloppet som tillskottet belöper på. Inblandade parter kan sägas vara
tillskottsgivaren, övriga aktieägare och indirekt även det mottagande bolaget, eftersom
det på sikt kommer att påverkas av en framtida återbetalning av tillskottet. Efter en
företagen omvandling till ett ovillkorat tillskott har övriga aktieägare och det
mottagande bolaget på intet sätt något att göra med tillskottet och återbetalningen av
dito. Aktieägarna kommer inte längre att vara förpliktigade att verka och rösta för en
återbetalning av ett tillskott. Det mottagande bolagets förmögenhetsmassa kommer ej
heller att i framtiden påverkas av att det belopp som det villkorade tillskottet belöpte på
kommer att lämna bolaget vid en framtida återbetalning. Bolaget kommer
fortsättningsvis inte att påverkas av tillskottets existens. Den enda återstående parten
kan sägas vara själva tillskottsgivaren. Övriga parter är ej längre inblandade. Denna
förändring av medverkande parter kan inte sägas vara för handen vid en omvandling av
interimsaktier till vanliga aktier. Det skulle kunna därför kunna sägas att de bägge
omvandlingssituationerna inte är helt likvärdiga, vilket kan innebära att en avyttring kan
anses vara för handen i den ena situationen, men inte i den andra.

Detta kan i sin tur innebära att det borde kunna hävdas att en omvandling av ett villkorat
tillskott till ett ovillkorat innebär en mer genomgripande åtgärd jämfört med en
omvandling av interimsaktier till vanliga. Det borde sålunda tala för att en avyttring
skulle kunna anses ha skett, särskilt under beaktande av att det kan sägas vara något
osäkert om en omvandling av interimsaktier till vanliga fortfarande inte anses innebära
en avyttring av interimsaktierna i förening med att kapitalvinstbeskattning aktualiseras.

Sammantaget ger de nu anförda argumenten inte något säkert svar på frågan om
omvandlingen medför att det villkorade tillskottet bör anses avyttrat, vilket i sin tur
innebär att kapitalvinstbeskattning kan aktualiseras. Det borde åtminstone kunna hävdas
att tillskottet inte kan anses avyttrat genom en regelrätt försäljning eller ett byte, varför
det nu framförda kanske talar för att någon avyttring inte bör anses ske. Anses så inte
vara fallet kan inte heller någon kapitalvinstbeskattning aktualiseras. Det innebär i sin
tur att det ovillkorade tillskottet efter omvandlingen med stöd av kontinuitetsprincipen
bör anses belöpa på samma belopp som det villkorade tillskottet belöpte på.

Det måste emellertid anses att viss osäkerhet råder huruvida detta bör anses vara den
korrekta bedömningen, vilket motiverar att titta närmare på vilka argument det finns
som skulle tala för en avyttring av tillskottet.
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5.3. Argument för att omvandlingen skall anses medföra att det villkorade tillskottet är
avyttrat
5.3.1. Förändring av tillskottets karaktär
Det ovan sagda ger inte något entydigt svar på frågan om en omvandling av ett villkorat
tillskott skall anses innebära en avyttring av det villkorade tillskottet, vilket kan
aktualisera kapitalvinstbeskattning, även om det anförda mest talar för att så inte borde
vara fallet. Osäkerheten innebär dock att det är intressant att pröva om en sådan
omvandling kan rymmas inom begreppet ”liknande överlåtelser” i IL 44:3. och då
huruvida omvandlingen innebär en sådan förändring av tillskottets kvalitet att det mot
denna bakgrund kan sägas att det skall anses vara avyttrat? För att söka besvara denna
fråga avser jag att dra en parallell till vilka förändringar av en akties kvalitet som har
ansetts innebära att aktien har ansetts avyttrad.

Det bör i detta sammanhang påpekas att det saknas lagreglering om när en förändring av
en akties karaktär, vilket förutsätter någon form av omvandling, skall anses innebära att
aktien anses avyttrad och därmed utlösa kapitalvinstbeskattning. De regler som i dag
kan sägas finnas på området har utvecklats i praxis.

Det finns ett par tämligen gamla rättsfall, där de aktier om innehavaren ägde skulle bytas
ut mot aktier av annan sort med starkare rösträtt. Det rör sig således om utbyte av
röstsvaga B-aktier mot röststarka A-aktier. Inte i något av dessa fall ansågs denna
förändring av aktiens kvalitet, dvs. bättre rösträtt, ha inneburit en sådan stor förändring
av aktiernas karaktär att de ansågs avyttrade.94 Eftersom dessa avgöranden är av mycket
gamla datum, kan det inte anses att de bör tillmätas en avgörande betydelse i dag.

Av större intresse är däremot ett avgörande från mitten av 80-talet.95 I det aktuella fallet
var det fråga om utbyte av röststarka A-aktier mot röstsvaga B-akter, vilket var ett
förfarande som inte ansågs innebära avyttring i förening med nytt fång. Regeringsrätten
framhåller att en dylik omvandling inte skulle komma att påverka förmögenhetsmassan
som aktien var en del av. Eftersom detta synes ha varit det avgörande i målet, inställer
sig den intressanta frågan om en omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat
tillskott kan sägas få effekt på det mottagande bolagets förmögenhetsmassa. Skulle så
vara fallet, skulle det kunna tala för att omvandlingen bör resultera i en avyttring.

Jag anser att en omvandling av ett villkorat tillskott bör kunna anses påverka det
mottagande bolagets förmögenhetsmassa positivt, även om detta enbart kan sägas ske
indirekt. Efter en genomförd omvandling kommer innehavaren av det villkorade
tillskottet varken att kunna påfordra betalning, eller att erhålla betalning som
skatterättsligt kommer att betraktas som en skattefri återbetalning av ett lån. Detta
innebär i sin tur att det mottagande bolaget inte kommer att behöva återbetala det
erhållna tillskottet. Det innebär vidare att ett belopp motsvarande det nominella belopp
som det villkorade tillskottet belöper på inte av denna anledning kommer att lämna det
mottagande bolaget. Det betyder sålunda att dess förmögenhetsmassa inte kommer att
urholkas med detta belopp, vilket motiverar att säga att dess förmögenhetsmassa
kommer att indirekt påverkas positivt av en företagen omvandling. Följande exempel
kan illustrera mina tankegångar.

                                                
94 RÅ 1937 ref.63, RÅ 1966 Fi 431
95 RÅ 84 1:1
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Antag att ett bolagts EK är 200´ vid tidpunkt ett. Antag vidare ett en aktieägare
lämnar ett villkorat aktieägartillskott på 50´. Det resulterar i att bolagets kapital
kommer att uppgå till 250´ vid tidpunkt två som en direkt följd av det lämnade
tillskottet. I den mån tillskottet skulle förbli ett villkorat sådant, skulle
tillskottsgivaren ha en rätt att påfordra återbetalning av det lämnade tillskottet.
Det innebär att stämman kan sägas vara förpliktigad att, när utdelningsbara
medel finns, fatta ett beslut om återbetalning av ett belopp på 50´. Efter företagen
återbetalning kommer företagets förmögenhetsmassa att ha påverkats negativt
med en lika stor summa. För enkelhetens skull kan det antas att kassan minskar
med 50´, vilket även EK kommer att göra. Efter återbetalningen kommer EK
således att återigen vara 200´, dvs. precis lika stort som vid tidpunkt ett före det
att aktieägaren gör aktieägartillskottet.

I den mån en omvandling sker av det villkorade tillskottet kommer bolagets
förmögenhetsmassa att uppvisa en annan bild. Efter en företagen omvandlingen
är stämman inte längre förpliktigad att fatta ett beslut om återbetalning, vilket
innebär att ett belopp motsvarande det nominella beloppet på det villkorade
tillskottet, dvs. 50´aldrig kommer att lämna bolaget. Varken kassan eller EK
kommer således att påverkas. EK kommer att förbli 250´, samma värde som det
uppgick till vid tidpunkt två.

Det nu anförda förutsätter dock att det är just den vanligaste av de ovan under kapitel
2.4 presenterade återbetalningsmetoderna som har valts, nämligen att återbetalning skall
ske om och när det mottagande bolaget har utdelningsbara medel som täcker en
återbetalning. Har en annan återbetalningsform valts, kommer det mottagande bolagets
förmögenhet inte att påverkas över huvud taget, eftersom återbetalningen inte kommer
att ske med bolagets medel. Ytterligare en förutsättning är att det mottagande bolaget
har utdelningsbara medel som täcker tillskottets nominella belopp.

Det synes mig sålunda som om det bör vara korrekt att säga att det mottagande bolagets
förmögenhetsmassa kommer att påverkas av omvandlingen, vilket, med hänsyn till RR:s
motivering i RÅ 84 1:1 skulle kunna innebära att omvandlingen bör anses medföra att
det villkorade tillskottet bör anses avyttrat.

Det är möjligt att RR:s motivering skall tolkas som om att om förmögenhetsmassan
kommer att påverkas av en omvandling innebär det ett slags berikande för aktieägaren,
eftersom hans andel, dvs., aktien, i förmögenhetsmassan kan sägas ha ökat i värde. Detta
kommer inte till uttryck i RÅ 84 1:1, men det förefaller mig vara en rimlig tolkning av
RR:s motivering, särskilt med tanke på att RR i ett senare avgörande från 1997 kommer
till det slutet att en omvandling av aktier var av så genomgripande karaktär att
omvandlingen borde innebära avyttring i förening med nytt fång, vilket aktualiserade
kapitalvinstbeskattning. Detta motiverar RR just med att omvandlingen har inneburit ett
berikande av aktieägaren.96 Innebär det nu sagda att utgången i detta mål inte kan
överföras på en omvandling av ett villkorat tillskott? Kan det sägas att innehavaren av
ett villkorat tillskott berikas till följd av omvandlingen?

                                                
96 RÅ 1997 ref 81
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Jag anser att det borde kunna hävdas att tillskottsgivaren kan sägas berikas, om än
indirekt, vid en omvandling. Att tillskottsgivaren skall anses berikad till följd av
omvandlingen kan sägas vara fallet om omvandlingen sker i en situation, där det
mottagande bolaget befinner sig i en ekonomiskt svår situation. Kommer bolaget inte att
klara av denna kris och kommer det till följd härav att försättas i konkurs, kommer de
aktier som tillskottsgivaren innehar att anses avyttrade i samband med konkursen.97

Efter företagen omvandlingen kommer tillskottet att räknas in i omkostnadsbeloppet för
aktierna. Det innebär vidare att tillskottsgivaren kan sägas göra en större förlust än om
omvandlingen inte hade skett, eftersom omkostnadsbeloppet för aktierna då inte hade
innefattats av det tillskjutna beloppet. En större förlust vid avyttringen av aktierna
resulterar i sin tur i ett större avdrag, vilket måste sägas vara av ekonomiskt värde för
tillskottsgivaren. Härigenom kan det sägas att han indirekt berikats till följd av
omvandlingen, särskilt om det vid en bedömning beaktas att för det fall att
omvandlingen inte skulle ha skett, skulle det, enligt vad jag har framfört ovan under
kapitel 3.3.3, anses osäkert om det villkorade tillskottet skall kvalificera som ett
värdepapper, eller inte. Svaret på denna fråga blir avgörande för huruvida den skall
anses avyttrat i samband med ett det mottagande bolaget försätts i konkurs. Skulle det
anses att denna fråga bör besvaras nekande, kan det verkligen hävdas att omvandlingen
har inneburit ett indirekt berikande för tillskottsgivaren, eftersom han efter företagen
omvandling kan utnyttja den förlust han gör på det tillskjutna beloppet, då det räknas in
i omkostnadsbeloppet för aktierna, som i sin tur anses avyttrade i samband med att det
mottagande bolaget försätts i konkurs. Skulle omvandlingen inte ha skett och skulle det
anses att det villkorade tillskottet inte bör kvalificera som ett värdepapper kan
tillskottsgivaren inte på något sätt utnyttja den förlust han gör på det tillskjutna beloppet.

Det nu sagda synes mig kunna innebära att en omvandling av ett villkorat tillskott kan
sägas vara en sådan betydande förändring av tillskottets kvavlitet att det bör anses
avyttrat, vilket innebär att kapitalvinstbeskattning torde kunna aktualiseras. Ett
argument som ytterligare stärker detta, är att RR i RÅ 84 1:1 uttalar att den där
företagna omvandlingen var en rättshandling vari aktieägarna och bolaget medverkar,
varför någon beskattning inte skulle aktualiseras. Detta uttalande skulle kunna tolkas
som om för det fall att skulle det anses att bolaget inte medverkar, skulle det kunna
innebära att omvandlingen skulle aktualisera kapitalvinstbeskattning. Det kan inte anses
att det mottagande bolaget medverkar vid en omvandling av ett villkorat tillskott, även
om bolaget, i likhet med vad jag tidigare har framfört, indirekt kommer att påverkas av
omvandlingen. Det faktum att det mottagande bolaget kommer att påverkas, kan dock
inte likställas med att det medverkar i själva omvandlingen.98

Sammantaget anser jag att mot bakgrund av vad som har framkommit avseende att mer
genomgripande förändringar av en akties kvalitet kan innebära att den skall anses
avyttrad, borde ett likande resonemang kunna överföras på en omvandling av ett
                                                
97 IL 44:8
98 Det skulle endast undantagsvis kunna hävdas att det mottagande bolaget skulle medverka i en
omvandling. Ett exempel på när så skulle kunna vara fallet, skulle vara om det i det mottagande bolagets
bolagsordning har intagits en regel om att tillskottsgivaren skall erhålla återbetalning, under förutsättning
att utdelningsbara medel tillåter det, framför det att andra aktieägare erhåller utdelning. Återfinns en dylik
regel i bolagsordningen binder den det mottagande bolaget i associationsrättslig mening. En omvandling
skulle kräva ett borttagande av denna regel, vilket skulle motivera att det skulle kunna hävdas att det
mottagande bolaget medverkar vid omvandlingen. Det skulle i sin tur mot bakgrund mot RR:s motivering
i RÅ 84 1:1 kunna innebära att någon avyttring av det villkorade tillskottet inte skall anses ske, varför
kapitalvinstbeskattning ej heller kan bli aktuellt
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villkorat tillskott till ett ovillkorat. Genom omvandlingen förändras tillskottets kvalitet i
så stor omfattning att det är motiverat att säga att det nya tillskottet inte är detsamma
som det gamla. Det innebär att det gamla måste säga ha avyttrats i förening med att ett
nytt har gjorts.

Finns det emellertid ytterligare argument som skulle kunna stödja att tillskottet bör
anses avyttrat i samband med omvandlingen, vilket alltså innebär att
kapitalvinstbeskattning kan aktualiseras?

5.3.2. Faktorn uttagsbeskattning
Jag har ovan under kapitel 4.2 diskuterat huruvida en omvandling av ett villkorat
tillskott skulle kunna medföra att uttagsbeskattning kan komma att aktualiseras för det
tillskjutande företagets del. Enligt vad som har framkommit ovan kan det inte sägas att
det finns ett entydligt svar på denna fråga. Det mesta verkar dock tala för att
uttagsbeskattning skulle kunna aktualiseras vid en omvandling under förutsättning att
tillskjutandet har skett i form av sakegendom. Det innebär vidare att beroende på om
uttagsbeskattning skall anses kunna aktualiseras kan frågan huruvida en omvandling
medför att det villkorade tillskottet bör anses avyttrat komma att besvaras olika. Anses
det att en omvandling aktualiserar uttagsbeskattning bör omvandlingen innebära att
tillskottet anses avyttrat. Det kan sägas ligga i uttagsbeskattningens konstruktion att så
skall vara fallet. Innebörden av att uttagsbeskattning sker är just att den uttagna
tillgången, dvs. tillskottet, skall anses avyttrad till marknadspris.

Även om jag anser att uttagsbeskattning torde kunna aktualiseras vid en omvandling kan
det inte anses vara säkert att så alltid skulle vara fallet. Uttagsbeskattning kan för det
första inte aktualiseras om tillskottsgivaren är en fysisk person, som beskattas i
inkomstslaget kapital. För det andra kan det inte sägas vara säkert att uttagsbeskattning
skall aktualiseras, även om tillskottsgivaren beskattas i inkomstslaget
näringsverksamhet och tillskjutande har skett i form av sakegendom.

Det innebär i sin tur att frågan om en omvandling skall resultera i att det villkorade
tillskottet bör anses avyttrat, vilket aktualiserar kapitalvinstbeskattning, beror på hur
frågan om uttagsbeskattning besvaras. Det kan därför inte mot denna bakgrund ges ett
generellt svar på frågan om det villkorade tillskottet skall anses avyttrat. Eftersom det
blir omständigheter i det enskilda fallet som blir avgörande, är det intressant att fundera
kring om det skulle finnas argument som på ett mer generellt sätt kan besvara frågan.

5.3.3. RSV:s skrivelse
RSV har i en nyligen publicerad skrivelse uttalat att värdet på en fordran som en
aktieägare har på sitt bolag i vissa fall bör värderas efter bolagets betalningsförmåga vid
tidpunkten för lånets tillskjutande.99 Enligt RSV skall samma värderingsmodell
användas vid en omvandlingen av ett villkorat aktieägartillskott till ett ovillkorat. Jag
tolkar det som att värdet på det nya ovillkorade tillskottet skall avgöras utifrån
tillskottsgivarens utsikter att erhålla återbetalning på det villkorade tillskottet vid
tidpunkten för omvandlingen. Annorlunda uttryckt: i vilken utsträckning är det rimligt
att anta att det finns/ kommer att finnas utdelningsbara medel i det mottagande bolaget
som täcker det villkorade tillskottets nominella belopp. Huruvida det kommer att finnas

                                                
99 RSV:s skrivelse, Några frågor rörande skattemässig behandling av vissa slag av fordringar, s. 4
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tillräckligt utdelningsbara medel är i sin tur en funktion av bolagets möjligheter att
generera vinst.

RSV:s rapport kan kritiseras på en rad punkter och den är enligt min mening
ofullständig på ett flertal ställen. Vilken är egentligen innebörden av den i stycket ovan
nämnda värderingsmodellen? Jag ställer mig frågan om RSV:s modell inte borde leda
till att en omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat skall vara att anses som
en avyttring av det villkorade tillskottet i förening med att tillskottsgivaren gör ett nytt
ovillkorat tillskott. Betraktas förfarandet på detta sätt, blir det aktuellt att ställa frågan
vilket belopp det nya ovillkorade tillskottet skall anses belöpa på. Betraktas
omvandlingen däremot inte som en avyttring i förening med nytt tillskott har jag mycket
svårt att se hur en omvärdering skulle vara motiverad. Kan det anses korrekt att företa
en omvärdering av en fordran under fordringstidens bestånd? På vilka grunder skulle
detta vara motiverat? Anses den inte avyttrad någon gång under innehavstiden skulle
RSV:s betraktelsesätt innebära att fordran under fordringstidens bestånd bör betraktas
som att den är föremål för ett slags nedskrivning.

Jag anser att den korrekta lösningen bör vara att omvandlingen innebär att det villkorade
tillskottet skall anses avyttrat i förening med att tillskottsgivaren gör ett nytt ovillkorat
tillskott. Enbart genom att betrakta omvandlingen på detta sätt kan det motiveras att det
ovillkorade tillskottet skall komma att belöpa på ett lägre nominellt belopp än det
villkorade. I annat fall saknar RSV:s resonemang helt grund.

Sammantaget innebär det ovan sagda att en omvandling bör resultera i att det villkorade
tillskottet skall anses avyttrat, vilket även torde vara innebörden av RSV:s resonemang,
även om det på intet sätt vare sig kommer till uttryck, eller på annat sätt kan utläsas i
skrivelsen. Denna slutsats ger upphov till följande frågor. Till vilket belopp har
avyttring skett och vilket belopp skall det nya tillskottet belöpa på?

5.4. Till vilket värde har avyttring skett respektive vilket värde skall det ovillkorade
tillskottet belöpa på?
Övervägande skäl talar sålunda för att en omvandling bör resultera i att det villkorade
tillskottet skall anses avyttrat i förening med att tillskottsgivaren gör ett nytt ovillkorat
tillskott, i enlighet med vad som har framkommit ovan. Det innebär i sin tur att det blir
aktuellt att besvara följande frågor. Till vilket belopp har avyttring skett och vilket
belopp skall det nya ovillkorade tillskottet belöpa på?

Svaret på den första frågan bör vara att det villkorade tillskottet skall anses vara avyttrat
till dess marknadspris vid tidpunkten för omvandlingen och att i kontinuitet med att det
är det värdet som ligget till grund för en kapitalvinstberäkning, bör det även vara det
belopp som det nya ovillkorade tillskottet skall belöpa på.

Att avyttring bör anses ha skett till marknadspris kan för det första motiveras med att det
skulle i vissa fall ändock ha blivit resultatet av en omvandling. Det skulle nämligen vara
fallet i de situationer, där en omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat skulle
medföra att innehavaren av tillskottet skulle komma att uttagsbeskattas. Aktualiseras
uttagsbeskattning ligger det i den beskattningskonsekvensens natur att den uttagna
tillgången, dvs. tillskottet, skall anses avyttrad just till marknadspris.100

                                                
100 Se ovan under 4.1
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Att det villkorade tillskottet bör vara avyttrat till dess marknadsvärde kan sägas vara en
generell regel, som kan tillämpas i samtliga omvandlingssituationer, även om
uttagsbeskattning inte har aktualiserats. Det förefaller därför som en rimlig lösning.

En effekt av att det villkorade tillskottet bör anses avyttrat till dess marknadsvärde vid
tidpunkten för omvandlingen torde i de flesta fall vara att omvandlingen kommer att
resultera i en kapitalförlust för tillskottsgivaren. Hur skall den eventuella kapitalförlust
som en omvandling torde resultera i behandlas? Är den över huvudtaget avdragsgill?
När? I samband med omvandlingen eller först i samband med att själva aktierna
avyttras?

5.5. Behandling av den kapitalförlust som förmodligen uppstår
Den ovan föreslagna lösningen, att omvandlingen av det villkorade tillskottet bör
resultera i att det anses avyttrat i förening med ett nytt ovillkorat tillskott, innebär att
kapitalvinstbeskattning kommer att aktualiseras. Det torde i de flesta fall resultera i att
tillskottsgivaren gör en kapitalförlust, eftersom det villkorade tillskottets marknadsvärde
torde understiga dess omkostnadsbelopp, dvs. det nominella belopp som det villkorade
tillskottet belöper på.

RSV diskuterar inte denna problematik i sin skrivelse. Det förekommer förvisso ett
mycket knapphändigt uttalande om avdrag för kapitalförluster. Detta uttalande är
emellertid placerat i ett sådant sammanhang att innebörden av den där förda
diskussionen bör förstås som att det är avdragsrätt för en kapitalförlust som uppstår till
följd av att det mottagande bolaget försätts i konkurs som under vissa förutsättningar
enligt RSV inte skall vara avdragsgill. Det skulle tex. vara fallet om en aktieägare
mycket kort tid innan bolaget försätts i konkurs skulle ha lånat ut pengar till bolaget.

Enligt RSV skall det avgörande för huruvida den kapitalförlust som aktieägare gör i
samband med konkursen skall vara avdragsgill vara om bolaget vid tidpunkten för lånets
tillskjutande kunde förväntas betala tillbaka hela eller en del av det tillskjutna beloppet.
Enligt min mening finns det emellertid inget som tyder på att RSV:s uttalande kan sägas
inbegripa den eventuella kapitalförlust som skulle uppstå vid en omvandling av ett
villkorat tillskott till ett ovillkorat, varför frågan om hur en kapitalförlust som skulle
uppstå vid en omvandling skall behandlas förblir obesvarad. Skulle detta ändock vara
åsyftat, utan att det uttalas, ställer jag mig frågande till hur RSV:s uttalande skall tolkas.
Vilken innebörd har det egentligen? Hur stor del av beloppet måste det anses att det
mottagande beloppet skall kunna betala tillbaka? Antag att ett bolag kan sägas vara
betalningsdugligt för 20% av det nominella beloppet som ett tillskott belöper på. Skall
RSV:s uttalande tolkas som att det skulle innebära att 20% av förlusten är avdragsgill?
Det skulle innebära att ett slags delningsresonemang skulle tillämpas innebärande att så
stor del av det nominella beloppet som bolaget skulle vara betalningsdugligt för skulle
även motsvara den del av kapitalförlusten som skulle vara avdragsgill.

En annan möjlighet är att skrivelsen tolkas som att det för avdragsrätt skall krävas att
det mottagande bolaget skall vara betalningsdugligt för ett belopp överstigande en viss
procent av det nominella beloppet och att hela kapitalförlusten då skulle vara
avdragsgill. Skulle det sålunda innebära att det skulle finnas ett slags gränsbelopp eller
ett slags gränsprocent och är det mottagande bolaget betalningsdugligt för ett belopp
överstigande denna spärr skulle ett slags huvudsaklighetsresonemang tillämpas, vilket
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skulle innebära att hela kapitalförlusten skulle vara avdragsgill. Ett dylikt
tillvägagångssätt skulle resultera i att kapitalförlusten antingen är till fullo avdragsgill,
eller inte avdragsgill över huvudtaget.

Enligt min mening bör RSV:s skrivelse emellertid tolkas som att det i och för sig
svårtolkade uttalandet inte omfattar en kapitalförlust som skulle uppstå vid en
omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat. Det innebär att denna fråga inte är
föremål för diskussion i skrivelsen. En möjlig tolkning av detta skulle vara att
avsaknaden av diskussion härom bör tolkas som om att kapitalförlusten enligt RSV:s
synsätt bör betraktas som en icke avdragsgill kapitalförlust, varför en vidare diskussion
härom inte skulle vara behövlig.

En sådan tolkning ger emellertid utrymme för en annan intressant fråga. Innebär det att
om det skulle uppstå en kapitalvinst i en liknande situation, skulle den då vara skattefri?
Skulle en omvandlingen kunna föranleda att en avyttring skall anses ha skett skulle det
teoretiskt kunna innebära att den kapitalvinst skulle kunna uppkomma. Skulle fiskus
inte ta ut skatt på denna? Det förefaller inte särskilt roligt. Det borde sålunda innebära
att den förlust som skulle uppstå på ett eller annat sätt skulle vara avdragsgill.

Att den kapitalförlust som med stor sannolikhet skulle uppstå vid en omvandling bör
vara avdragsgill kan även motiveras av neutralitetsprincipen. Antag att aktieägaren i
stället för att tillskjuta kapital i form av ett villkorat tillskott väljer att finansiera sitt
bolag genom att det företar en nyemission. Aktieägaren skulle betala ett nominellt
belopp för de nyemitterade aktierna. Detta nominella belopp kommer att utgöra
anskaffningskostnaden för aktierna. Vid en senare avyttring av aktierna, vilket tex.
aktualiseras om det bolag som har givit ut aktierna försätts i konkurs, kommer
aktieägaren att, på vanligt sätt, erhålla avdrag för den förlust som härigenom uppstår.
Ingen skulle väl komma på den något absurda tanken att justera omkostnadsbeloppet för
aktierna med motiveringen att det nominella beloppet inte motsvarande aktiernas
marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet? Det torde vara högst tänkbart att
marknadsvärdet på aktierna understiger det nominella beloppet vid tidpunkten för
emissionen. En tänkbar anledning till att emissionen genomförs torde vara bolaget
behöver kapital av den anledningen att det befinner sig i en krisliknande situation, varför
marknadens aktörer torde värdera bolaget lågt. Skulle en justering av
omkostnadsbeloppet göras skulle det just leda till att hela, eller viss del av
kapitalförlusten inte skulle vara avdragsgill. Detta torde dock inte förekomma utan hela
kapitalförlusten torde vara avdragsgill. Mig veterligen finns det inga rättsfall som tyder
på att en sådan justering görs.

Varför skulle en aktieägare som i stället väljer att finansiera sitt bolag genom ett
villkorat aktieägartillskott, som sedermera omvandlas till ett ovillkorat dito, behandlas
annorlunda? Val av kapitalanskaffningsform borde inte innebär någon skillnad i hur den
eventuella kapitalförlust som aktieägaren kommer att göra just till följd av att han på ett
eller annat sätt tillskjuter ytterligare kapital bör behandlas. Oaktat vilket
tillvägagångssätt han väljer har han de facto tillskjutit ett visst belopp och kommer att
göra en förlust till följd härav.

Den förlust som förmodligen uppkommer vid en omvandling bör sålunda vara
avdragsgill. Det innebär vidare att om en kapitalvinst skulle kunna uppstå till följd av
omvandlingen, låt vara att det i princip kanske enbart är möjligt i teorin, tillika bör vara
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skattepliktig. Därmed dock inte sagt att beskattning bör utlösas i samband med
omvandlingen.

Jag anser att den mest tilltalande lösningen borde vara följande. Omvandlingen
resulterar i ett slags fiktiv avyttring såtillvida att ett tillskott är för handen såväl före som
efter omvandlingen. Omvandlingen innebär inte att ett tillskott till fullo upphör att
existera, det tar sig enbart annan form. Det skulle kunna motivera att någon
beskattningskonsekvens inte uppkommer just i samband med själva omvandlingen.
Beskattningskonsekvensen bör inträda först i samband med att själva aktierna avyttras,
antingen genom en regelrätt avyttring till tredje man, eller genom att det bolag som har
givit ut aktierna försätts i konkurs. Det innebär vidare för det fall att omvandlingen
skulle resultera i en kapitalvinst att tillskottsgivaren bör få uppskov med beskattningen
för denna kapitalvinst. Uppskov bör erhållas efter yrkande. För det fall att omvandlingen
resulterar i en kapitalförlust, bör den behandlas på ett liknande sätt. Det innebär att
tillskottsgivaren inte skulle erhålla avdrag för den förlust som kommer att uppstå till
följd av omvandlingen vid denna tidpunkt. Avdragsrätten skjuts upp och aktualiseras
vid den tidpunkt då själva aktierna avyttras.

Fördelen med ett sådant tillvägagångssätt är att den kapitalförlust som tillskottsgivaren
faktiskt gör till följd av omvandlingen kommer att bli avdragsgill. Att denna
kapitalförlust bör vara avdragsgill har jag framhållit ovan. Det starkaste argumentet
härför är att det inte bör spela någon roll hur en aktieägare väljer att finansiera sitt bolag.
Beskattningskonsekvenserna, varav avdragsrätt för kapitalförlust är en komponent, bör
vara desamma. Genom att inte medge avdrag i samband med företagen omvandling
förhindras emellertid att omvandlingen av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat tar
formen av handel med avdrag.

5.6. Sammanfattning
Det kan inte hävdas att en omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat skulle
resultera i att det villkorade tillskottet bör anses avyttrat genom en regelrätt försäljning
eller genom ett byte. Anledningen till att någon försäljning inte kan sägas vara för
handen är att det torde förutsätta en mellan parterna ömsesidig prestationsutväxling,
vilket saknas i en omvandlingssituation.

Det torde ej heller kunna hävdas att en omvandling av ett villkorat tillskott till ett
ovillkorat dito skulle kunna medföra att det villkorade tillskottet anses avyttrat genom
ett byte. Avsaknaden av erhållen egendom och därmed även avsaknaden av
motprestation borde innebära att tillskottet inte kan anses avyttrat genom ett byte.

En omvandling av ett villkorat tillskott torde i vissa fall kunna utlösa uttagsbeskattning
för tillskottsgivaren. Aktualiseras uttagsbeskattning ligger det i denna konstruktions
natur att den uttagna tillgången, det villkorade tillskottet, skall anses avyttrat. Det
innebär i sin tur att kapitalvinstbeskattning aktualiseras. Men även om uttagsbeskattning
inte blir aktuellt, vilket tex. kan vara fallet om tillskottsgivaren är en fysisk person som
beskattas i inkomstslaget kapital, torde en omvandling kunna resultera i att tillskottet
bör anses avyttrat i förening med att tillskottsgivaren gör ett nytt tillskott. De främsta
argumenten härför är att omvandlingen kan sägas medföra en så genomgripande
förändring av tillskottets kvalitet att det måste anses avyttrat. Det kan inte anses att det
ovillkorade tillskottet skulle vara detsamma som det villkorade.
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Vidare anser jag att RSV:s skrivelse bör tolkas som om att omvandlingen resulterar i en
avyttring. Även om detta inte på något sätt uttalas i skrivelsen, bör det vara den enda
rimliga tolkningen av den, eftersom det annars inte skulle vara motiverat att det
ovillkorade tillskottet skulle belöpa på ett annat, i de flesta fall lägre, belopp än det
villkorade tillskottet.

Eftersom omvandlingen bör anses innebära en avyttring av det villkorade tillskottet
anser jag att det bör anses vara avyttrad till dess marknadsvärde vid tidpunkten för
omvandlingen. I konsekvens härmed bör även det nya ovillkorade tillskottet anses
belöpa på detta belopp. Det innebär i sin tur att tillskottsgivaren förmodligen kommer
att göra en kapitalförlust vid omvandlingen. Denna förlust bör, främst motiverad av
neutralitetsskäl, vara avdragsgill. Jag anser emellertid inte att den bör vara avdragsgill i
samband med omvandlingen, utan först i samband med att själva aktierna avyttras. Detta
för att förhindra att omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat tar sig formen
av handel med avdrag.
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6. Slutsats
Det finns incitament att företa en omvandling av ett villkorat aktieägartillskott till ett
ovillkorat i ett flertal situationer. Genomförs omvandlingen torde den kunna medföra
vissa skattemässiga konsekvenser.

Den kanske mest påtagliga situationen, där det torde vara aktuellt att företa en
omvandling är om det kan antas att det mottagande bolaget kommer att försättas i
konkurs. Avgörande för vilket som skulle vara incitamentet att företa en omvandling i
en dylik situation, beror dels på huruvida ett villkorat tillskott skall anses vara ett
finansiellt instrument/värdepapper och därmed avyttrat i samband med att det
mottagande bolaget försätts i konkurs, dels på vilken metod för säkrande av
återbetalning som har valts. Anses det inte kvalificera som ett finansiellt
instrument/värdepapper är incitamentet att ”rädda ett avdrag”, eftersom den förlust som
tillskottsgivaren skulle göra på det tillskjutna beloppet skulle vara en icke avdragsgill
kapitalförlust. En förutsättning härför är att den metod för återbetalning har valts att
återbetalning skall ske om och när det mottagande bolaget har utdelningsbara medel
som täcker tillskottets nominella belopp. Har denna metod inte valts påverkar inte det
mottagande bolagets ekonomi huruvida tillskottsgivaren kommer att göra en
kapitalförlust på det tillskjutna beloppet.

Anses det villkorade tillskottet däremot vara ett finansiellt instrument/värdepapper är
incitamentet att ”spara en kvotering”, eftersom förlusten på det tillskjutna beloppet efter
en genomförd omvandling kommer att kvoteras tillsammans med förlusten på själva
aktierna.

Det finns emellertid incitament att företa en omvandling även om det mottagande
bolaget inte löper risk att försättas i konkurs. Incitamentet, vilket förutsätter att
tillskottsgivaren avser att avyttra aktierna, är att den senare avyttringen kommer att
resultera i ett lägre skatteuttag jämfört med om en omvandling inte hade skett.

Det nu först nämnda incitamentet förutsätter att ett villkorat tillskott inte skall anses
vara ett finansiellt instrument/värdepapper. Enligt min mening bör det emellertid
kvalificera som ett sådant. Om det möjligen skulle kunna ha ansetts osäkert huruvida ett
villkorat tillskott skulle omfattas av den nu aktuella lagtextens, IL 44:8, tidigare lydelse,
anser jag att utbytet av begreppet finansiellt instrument till ordet värdepapper har
medfört att denna osäkerhet har utmönstrats.

Till följd av att ett villkorat tillskott bör anses kvalificera som ett värdepapper kommer
skillnaderna mellan ett villkorat och ett ovillkorat tillskott att minska. Oaktat vilken av
dessa två finansieringsformer som väljs kommer tillskottsgivaren att kunna utnyttja den
förlust han gör på det tillskjutna beloppet till följd av att det mottagande bolaget försätts
i konkurs.

Omvandlingen av ett villkorat tillskott torde vidare kunna medföra att uttagsbeskattning
kan komma att aktualiseras. Det torde kunna vara fallet om tillskjutandet har skett med
sakegendom. Några beskattningskonsekvenser torde inte uppstå vid tidpunkten för
själva tillskjutandet, vilket skulle ha varit fallet om tillskjutandet hade skett i form av ett
ovillkorat tillskott. Det skulle motivera att ett slags justering görs vid omvandlingen,
såtillvida att uttagsbeskattningen aktualiseras vid denna tidpunkt. Att uttagsbeskattning
skulle aktualiseras i en dylik situation kan motiveras av neutralitetsskäl.



51

Avslutningsvis torde en omvandling resultera i att det villkorade tillskottet skall anses
avyttrat. I den mån uttagsbeskattning skulle aktualiseras skulle det med automatik
innebära att det villkorade tillskottet skall anses avyttrat. Det ligger i
uttagsbeskattningens konstruktion att den uttagna tillgången, det villkorade tillskottet,
skall anses avyttrat.

Även om inte uttagsbeskattning kommer att aktualiseras till följd av en företagen
omvandling torde innebörden av själva omvandlingen kunna sägas vara att det
villkorade tillskottet anses avyttrat i förening med att tillskottsgivaren gör ett nytt
ovillkorat tillskott. Avsaknaden av motprestation i en omvandlingssituation borde
innebära att det villkorade tillskottet varken kan anses avyttrad genom en regelrätt
försäljning eller genom byte. Det som torde föranleda att det skall anses avyttrat torde i
stället vara att omvandlingen innebär en så genomgripande förändring av tillskottets
kvalitet att det kan sägas att det nya tillskottet inte är detsamma som det gamla. Det
innebär att det gamla bör anses ha avyttrats i förening med att ett nytt har gjorts.

Dessutom anser jag att RSV:s något bristfälliga skrivelse bör tolkas som om att en
omvandling innebär att det villkorat tillskottet skall anses avyttrat. Vad skulle annars
motivera att det ovillkorade tillskottet skulle belöpa på ett annat, i de flesta fall lägre,
belopp än det villkorade?

Eftersom en omvandling bör innebära att det villkorade tillskottet skall anses avyttrat
bör avyttring anses ha skett till dess marknadsvärde vid tidpunkten för omvandlingen. I
konsekvens härmed bör även det nya ovillkorade tillskottet anses belöpa på detta
belopp. Det innebär i sin tur att tillskottsgivaren i de flesta fall kommer att göra en
kapitalförlust till följd av omvandlingen. Denna bör, främst motiverad av neutralitets
skäl, vara avdragsgill, dock först i samband med att själva aktierna avyttras. Detta för att
förhindra ett omvandling av ett villkorat tillskott till ett ovillkorat tar sig formen av
handel med avdrag.
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